
Matemática  
e suas Tecnologias

ORGANIZADORA: Editora Moderna
Obra coletiva concebida, desenvolvida e 

produzida pela Editora Moderna.

EDITORA RESPONSÁVEL: 
Mara Regina Garcia Gay

PROJETOS INTEGRADORES 

Área do conhecimento:
Matemática e
suas Tecnologias

MANUAL DO  
PROFESSOR

M
AT

ER
IA

L D
E D

IV
ULG

AÇÃ
O. V

ER
SÃ

O SU
BM

ET
ID

A À
 A

VA
LIA

ÇÃ
O.

Có
di

go
 d

o 
Pr

oj
et

o 
In

te
gr

ad
or

00
30

P2
15

06





1a edição

São Paulo, 2020

Matemática e suas Tecnologias

Organizadora: Editora Moderna
Obra coletiva concebida, desenvolvida  

e produzida pela Editora Moderna.

Editora responsável:  
Mara Regina Garcia Gay

Bacharel e licenciada em Matemática pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. Professora de Matemática em escolas 

públicas e particulares de São Paulo por 17 anos. Editora.

MANUAL DO PROFESSOR

PROJETOS INTEGRADORES 

Área do conhecimento: Matemática e suas Tecnologias



Elaboração dos originais:

Danielle Christiane dos Santos
Licenciada em Matemática pelo Instituto de Matemática 
e Estatística da Universidade de São Paulo. Mestre em 
Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo. Professora.

Grace Zaggia Utimura
Licenciada em Matemática pela Universidade do Grande 
ABC e em Pedagogia pelo Centro Universitário Claretiano. 
Mestre e Doutora em Ensino de Ciências e Matemática 
pela Universidade Cruzeiro do Sul. Professora e formadora 
de Matemática.

Graziele Cristine Moraes da Silva
Licenciada em Matemática pelo Centro Universitário 
de Rio Preto. Mestre em Educação Matemática pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora 
e coordenadora de Área de Ciências da Natureza e 
Matemática.

Juvenal de Gouveia
Licenciado em Matemática pela Universidade de São 
Paulo. Mestre em Ensino de Ciências e Matemática 
pela Universidade Cruzeiro do Sul. Doutor em Educação 
Matemática pela Universidade Anhanguera. Técnico do 
Centro de Avaliação da Secretaria de Educação do Estado 
de São Paulo e professor.

1 3 5 7 9 10 8 6 4  2

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Práticas na escola : matemática e suas tecnologias : 
manual do professor / organizadora Editora 
Moderna ; obra coletiva concebida, desenvolvida e 
produzida pela Editora Moderna ; editora 
responsável Mara Regina Garcia Gay. -- 1. ed. – 
São Paulo : Moderna, 2020.

 Projetos integradores.
 Bibliografia.

 1. Matemática e suas tecnologias (Ensino médio) 
I. Gay, Mara Regina Garcia.

19-31968 CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:
1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio

373.19
Iolanda Rodrigues Biode – Bibliotecária – CRB-8/10014

Edição de texto: Márcia Bertoletti, Marina Cândido, Tânia Yuka Ogasawara
Assessoria pedagógica: Lilio A. Paoliello Jr., William Seigui Tamashiro
Gerência de design e produção gráfica: Everson de Paula
Coordenação de produção: Patricia Costa
Gerência de planejamento editorial: Maria de Lourdes Rodrigues
Coordenação de design e projetos visuais: Marta Cerqueira Leite
Projeto gráfico:  APIS design integrado, Daniel Messias
Capa: Estúdio Insólito, Otávio Santos, Bruno Tonel 
 Foto:  Braço de robô produzido em escola de robótica (AlesiaKan/

Shutterstock); arquitetura moderna de um centro de ginástica rítmica 
em Moscou, Rússia (Sergey Bezgodov/Shutterstock)

Coordenação de arte: Denis Torquato
Edição de arte: Adelaide Carolina Cerutti
Editoração eletrônica: Teclas Editorial
Coordenação de revisão: Elaine C. del Nero 
Revisão: Ofício do Texto Projetos Editoriais
Coordenação de pesquisa iconográfica: Luciano Baneza Gabarron
Pesquisa iconográfica: Neuza Faccin
Coordenação de bureau: Rubens M. Rodrigues
Tratamento de imagens: Fernando Bertolo, Joel Aparecido, Luiz Carlos Costa, 
Marina M. Buzzinaro
Pré-impressão: Alexandre Petreca, Everton L. de Oliveira, Marcio H. Kamoto,  
Vitória Sousa
Coordenação de produção industrial: Wendell Monteiro
Impressão e acabamento: 

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Todos os direitos reservados

EDITORA MODERNA LTDA.
Rua Padre Adelino, 758 - Belenzinho

São Paulo - SP - Brasil - CEP 03303-904
Vendas e Atendimento: Tel. (0_ _11) 2602-5510

Fax (0_ _11) 2790-1501
www.moderna.com.br

2020
Impresso no Brasil



SUMÁRIO

PARTE GERAL  ...................................................................... VI

1. A metodologia de projetos  ................................. VI

2. A interdisciplinaridade  
e a integração em projetos  ...................................  VIII

3. Os temas integradores nos projetos  ..........  IX

4. Abordagens essenciais no  
Ensino Médio e tópicos de reflexão  ...............  XVI

5. Sugestões de leitura  ............................................  XXI

6. Leituras complementares  .............................  XXIV

Referências bibliográficas  ..................................  XXIX

PARTE ESPECÍFICA  ...................................................  XXXII

1. As Orientações para o Professor .............  XXXII

2. Estrutura do projeto integrador 
da obra  ............................................................................  XXXIII

3. Os projetos: encaminhamentos  ...............  XXXV

PROJETO 1: Qual é a melhor embalagem?  ......  XXXV

Tema integrador a ser trabalhado: STEAM  ...  XXXV
Abordagem teórico-metodológica  ...............  XXXV
Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador  .................  XXXV
Justificativa  ........................................................  XXXV
Situação-problema  ...........................................  XXXV
Temas contemporâneos  ..................................  XXXV
Competências gerais da BNCC – Ensino Médio   XXXV
Competências específicas e habilidades da  
área de Matemática e suas tecnologias .......  XXXVI
Competências específicas e habilidades  
da área de Ciências da Natureza  
e suas tecnologias  ..........................................  XXXVII
Competências específicas e habilidades  
da área de Linguagens e suas tecnologias  .....  XXXVII
Articulação do tema integrador com  
objetivos e justificativas, competências  
e habilidades  ....................................................  XXXIX
Materiais necessários  ......................................  XXXIX
Cronograma ............................................................  XL
Produto final  ...........................................................  XL

Etapa 1  ...................................................................................  XLI

Etapa 2  .................................................................................  XLIII

Etapa 3  ..................................................................................  XLV

Etapa 4  .................................................................................  XLVI

Etapa 5  ................................................................................. XLIX

Etapa 6  ....................................................................................... L

Etapa 7  ...................................................................................... LI

Etapa 8  ...................................................................................... LI

Etapa 9  ..................................................................................... LII

Referências bibliográficas e demais materiais  
e recursos  ................................................................ LIII

PROJETO 2: Espaço espelho da nossa cultura ....  LIV
Tema integrador a ser trabalhado:  
Protagonismo juvenil  ...........................................  LIV
Abordagem teórico-metodológica  ...................  LIV
Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador  .....................  LIV
Justificativa  .............................................................. LV
Temas contemporâneos  ........................................ LV
Situação-problema  ................................................. LV
Competências gerais da BNCC – Ensino Médio  ..  LV
Competências específicas e habilidades da  
área de Matemática e suas tecnologias .............. LV
Competências específicas e habilidades da  
área de Linguagens e suas tecnologias  ............. LVI
Articulação do tema integrador com objetivos  
e justificativas, competências e habilidades  .... LVI
Materiais necessários  ........................................... LVII
Cronograma ........................................................... LVII
Produto final  .......................................................... LVII

Etapa 1  .................................................................................  LVIII

Etapa 2  ..................................................................................  LXII

Etapa 3  ................................................................................. LXIV

Etapa 4  .................................................................................. LXV

Etapa 5  ................................................................................. LXVI

Etapa 6  ................................................................................ LXVII
Referências bibliográficas e demais 
materiais e recursos  ......................................... LXVIII

PROJETO 3: A escassez da água,  
o que eu posso fazer?  ................................................... LXIX

Tema integrador a ser trabalhado:  
Midiaeducação  .................................................... LXIX
Abordagem teórico-metodológica  ................. LXIX
Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador  ................... LXIX
Justificativa  .......................................................... LXIX
Situação-problema  ............................................. LXIX
Temas contemporâneos  .................................... LXIX
Competências Gerais da BNCC – Ensino Médio  .. LXIX
Competências específicas e habilidades  
da área de Matemática e suas tecnologias  .....  LXX
Competências específicas e habilidades  
da área de Ciências Humanas e Sociais  
Aplicadas  ..............................................................  LXXI
Competências específicas e  habilidades  
da área de Linguagens e suas tecnologias  ....  LXXI
Articulação do tema integrador com objetivos  
e justificativas, competências e habilidades  ...  LXXII
Materiais necessários  ....................................... LXXIII

III



Cronograma ....................................................... LXXIII
Produto final  ...................................................... LXXIII

Etapa 1  ..............................................................................  LXXIV

Etapa 2  ...............................................................................  LXXV

Etapa 3  .............................................................................  LXXVII

Etapa 4  ............................................................................  LXXVIII

Etapa 5  ..............................................................................  LXXXI

Etapa 6  ..............................................................................  LXXXI
Referências bibliográficas e demais  
materiais e recursos  ........................................  LXXXI

PROJETO 4: Estabelecendo uma cultura  
de paz  ..............................................................................  LXXXIII

Tema integrador a ser trabalhado:  
Mediação de conflitos  ..................................  LXXXIII
Abordagem teórico-metodológica  ............  LXXXIII
Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador  ..............  LXXXIII
Justificativa  .....................................................  LXXXIII
Situação-problema  ........................................  LXXXIII
Tema contemporâneo  ..................................  LXXXIII
Competências gerais da BNCC –  
Ensino Médio  .....................................................  LXXXIII
Competências específicas e habilidades da  
área de Matemática e suas tecnologias .....  LXXXIV
Competências específicas e habilidades da  
área de Ciências Humanas e Sociais  
Aplicadas  ...........................................................LXXXV
Articulação do tema integrador com  
objetivos e justificativas, competências  
e habilidades  ...................................................  LXXXV
Materiais necessários  ....................................  LXXXVI
Cronograma ....................................................  LXXXVI
Produto final  ...................................................  LXXXVI

Etapa 1  ...........................................................................  LXXXVII

Etapa 2  ............................................................................  LXXXIX

Etapa 3  ....................................................................................  XC

Etapa 4  ..................................................................................  XCII

Etapa 5  ................................................................................  XCIV

Etapa 6  ................................................................................  XCIV
Referências bibliográficas e demais  
materiais e recursos  ..........................................  XCIV

PROJETO 5: Planejamento financeiro  ..................  XCV

Tema integrador a ser trabalhado:  
Protagonismo juvenil  .........................................  XCV
Abordagem teórico-metodológica  .................  XCV
Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador  ...................  XCV
Justificativa  ..........................................................  XCV
Situação-problema  ............................................  XCVI
Temas contemporâneos  ...................................  XCVI
Competências Gerais da BNCC –  
Ensino Médio  .......................................................... XCVI

Competências específicas e habilidades da  
área de Matemática e suas tecnologias .........  XCVI
Competências específicas e habilidades da  
área de Linguagens e suas tecnologias  ........  XCVII
Articulação do tema integrador com  
objetivos e justificativas, competências  
e habilidades  ......................................................  XCIX

Materiais necessários  ........................................  XCIX

Cronograma ........................................................  XCIX

Produto final ..............................................................  C

Etapa 1  ......................................................................................  C

Etapa 2  ....................................................................................  CV

Etapa 3  ................................................................................... CIX

Etapa 4  ....................................................................................  CX

Etapa 5  ................................................................................... CXI

Etapa 6  .................................................................................. CXII
Referências bibliográficas e demais  
materiais e recursos  ..........................................  CXIV

PROJETO 6: Depressão na adolescência:  
o que fazer para combater?  ......................................  CXV

Tema integrador a ser trabalhado:  
Midiaeducação  ....................................................  CXV
Abordagem teórico-metodológica  .................  CXV
Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador  ...................  CXV
Justificativa  ..........................................................  CXV
Situação-problema  .............................................  CXV
Temas contemporâneos  ...................................... CXVI
Competências gerais da BNCC –  
Ensino Médio  .......................................................... CXVI
Competências específicas e habilidades da  
área de Matemática e suas tecnologias .........  CXVI
Competências específicas e habilidades da  
área de Linguagens e suas tecnologias  ........  CXVII
Competências específicas e habilidades da  
área de Ciências da Natureza e  
suas tecnologias  ..............................................  CXVIII
Articulações do tema integrador com  
objetivos e justificativas, competências  
e habilidades  ......................................................  CXIX
Materiais necessários  ........................................  CXIX
Cronograma ........................................................  CXIX
Produto final  ........................................................  CXX

Etapa 1  ................................................................................  CXXI

Etapa 2  ..............................................................................  CXXIV

Etapa 3  ..............................................................................  CXXIV

Etapa 4  ..............................................................................  CXXIX

Etapa 5  ..............................................................................  CXXXI

Etapa 6  .............................................................................  CXXXII

Etapa 7  .............................................................................  CXXXII
Referências bibliográficas e demais materiais  
e recursos  .......................................................  CXXXIV

IV



ORIENTAÇÕES AO PROFESSOR

Apresentação

Nestas Orientações convidamos você, professor, a conhecer a proposta que embasa 
os projetos do livro e a aprofundar-se em tópicos importantes da metodologia de ensino 
baseado em projetos.

Também comentamos os temas integradores que norteiam os projetos: STEAM, prota-
gonismo juvenil, midiaeducação e mediação de conflitos. 

Esperamos contribuir com sua prática pedagógica com orientações didáticas e meto-
dológicas, sugestões de consulta e referências bibliográficas, atividades complementares e 
propostas que possam ajudá-lo a ensinar Matemática em integração com outras áreas do 
conhecimento. 

Agradecemos a sua escolha por este livro e desejamos que ele possa ajudá-lo a realizar 
um trabalho efetivo com seus alunos no processo de ensino-aprendizagem.

Atenciosamente,

Os editores.

V
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1. A metodologia de projetos

1.1 Ensinar e aprender por meio de projetos
Para o desenvolvimento de um projeto integrador, é necessário refletir sobre as possibilidades 

de ação em sala de aula.

Será que o formato tradicional da sala de aula organizada em fileiras, com os alunos sentados 
olhando para a lousa, anotando a matéria apenas com explicações feitas pelo professor e textos 
vindos de livros didáticos, são estratégias adequadas para a mediação dos grupos de trabalho para 
o desenvolvimento de um projeto?

Na atualidade, as metodologias ativas colocam o aluno no centro do processo, permitindo a 
discussão entre colegas, possibilitando a reflexão e o levantamento de hipóteses para se chegar à(s) 
solução(ões) ou conclusão(ões), não importando exatamente se estão certas ou erradas, pois o que 
se privilegia é uma “atitude cognitiva” que faça o aluno construir ou reconstruir conhecimentos. Essas 
metodologias podem ser tão eficazes para a aprendizagem dos alunos quanto as aulas expositivas.

Os modelos que caracterizam a concepção construtivista de Educação, que traz estreita relação 
com a prática de projetos, envolvem:

 • proposta de materiais e atividades que desafiam os alunos;

 • mobilização e mediação de debates entre eles;

 • perguntas e problemas que permitem valorizar o que os alunos pensam;

 • aprendizado do aluno por meio da observação do professor e da interação de ambos.

Na concepção de Hernandéz (1998), os projetos, pedagogia de projetos ou, ainda, projetos 
de trabalho desenvolvidos em sala de aula estão condizentes com o novo modelo de educação 
necessária para a formação de crianças e jovens atualmente.

No Brasil, começamos a tomar contato com a perspectiva do trabalho por projetos no final da 
década de 1990, quando estava em discussão, na esfera federal, a promulgação da chamada “Nova 
LDB” (Lei de Diretrizes e Bases) e a produção dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), época 
em que tivemos a presença de vários consultores internacionais, entre eles Antoni Zaballa, César 
Coll e Fernando Hernandéz.

O aprender e ensinar por projetos requer uma nova postura tanto do professor quanto dos alunos. 
Novos papéis são desempenhados. O professor deixa de ser o centro da atenção e o detentor de todo o 
conhecimento, passando a ter a atribuição de mediador e orientador dos alunos no caminho a ser trilhado. 

Os alunos “trabalham”, em sala de aula e fora dela, em busca de conhecimentos que tornem 
possível a execução de um produto final que apresente respostas a um problema de pesquisa. No 
caminho, os alunos pesquisam, planejam ações, elaboram hipóteses, tiram conclusões, redefinem 
seu percurso, defendem suas ideias, organizam um produto (não necessariamente físico) e apre-
sentam o processo de trabalho, com base em textos escritos ou imagéticos.

1.2 Itens que compõem um projeto
Vejamos este exemplo, que sinaliza as diferenças entre as metodologias.

O professor, ao planejar um projeto para discutir com seus alunos o tema Grandezas e Medi-
das, por exemplo, deve levar em consideração que a abordagem desse tema poderá relacionar as 
medidas usuais e não usuais, as medidas implícitas na chamada nanotecnologia ou nas medidas 
“tara”, discutindo também as novas medidas das redes sociais, como os likes que transformam 
desconhecidos em celebridades do mundo digital.

Esse conteúdo poderia ser trabalhado pelo docente com base em um texto produzido por 
ele ou por terceiros, que contivesse as informações que considera importantes para os alunos, 
finalizando o trabalho com uma série de modelos de exercícios que repetem de forma maçante 
algumas técnicas de conversão de medidas. Certamente, haveria aprendizagem imediata, no nível 
da memorização e aplicação de modelos.
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Trabalhar por meio de projetos é quase o oposto da proposta anterior; o processo de ensino-

-aprendizagem se realiza mediante um percurso que nunca é fixo, ordenado. O ato de projetar 

requer abertura para o desconhecido, para o não determinado, e flexibilidade para reformular as 

metas e os percursos à medida que as ações projetadas evidenciam novos problemas e dúvidas.

O mesmo conteúdo trabalhado sob a perspectiva de projetos poderia ter a seguinte organização:

ITENS BREVE DESCRITIVO

Tema Grandezas e medidas.

Problematização Você sabe como escolher um plano de celular pelo volume de dados que ele oferece?

Conhecimento do senso comum Medidas utilizadas no mundo digital.

Definição do problema Medidas que utilizam sistema decimal e medidas que não o utilizam; novas formas para medir 
audiência nas redes sociais.

Coleta de informações Pesquisa sobre pacotes de dados para serem utilizados em smartphones, em conexões wi-fi; 
medição por likes nas redes sociais; custo de veiculação de propaganda nas diversas mídias.

Sistematização e reflexão Produto final 1
Organizar quadros comparativos de medidas decimais e não decimais; organizar quadro 
comparativo entre medidas de audiência nas redes sociais e pelos canais de televisão em relação 
ao custo da publicidade veiculada nessas mídias.

Conhecimento científico Produto final 2
Resolver problemas práticos, sobre medidas de toda ordem, com a utilização dos quadros 
construídos pelos grupos.

1.3 Questões importantes da área de conhecimento  
nos projetos integradores

Para pensarmos a Matemática inserida em projetos integradores, cabe sintetizar as diversas 
possibilidades que essa disciplina tem em sala de aula.

O Quadro 1 combina três tipos de referência à Matemática com dois paradigmas de práticas de 
sala de aula, apresentando uma matriz com seis tipos diferentes de ambientes de aprendizagem, 
segundo o matemático dinamarquês Ole Skovsmose (2000). 

Quadro 1 – Síntese das possibilidades de ambientes de aprendizagem  
em Matemática

Referências Paradigma do exercício Cenários para investigação

Matemática pura 1. Tradicional
Exemplo:
Resolver uma expressão numérica ou algébrica.

2. Investigativo
Exemplo:
Verificar regularidades em uma tabela de números.

Semirrealidade 3. Tradicional
Exemplo:
A resolução de um problema sem que se 
tenha feito alguma investigação empírica 
sobre a maneira como os dados do problema 
aparecem no cotidiano.

4. Investigativo
Exemplo:
A semirrealidade é usada como um recurso para a produção de 
exercícios: é um convite para que os alunos façam explorações 
e formulem explicações, como a análise dos resultados de um 
jogo para tirar conclusões sobre o cálculo de probabilidade  
de determinado evento.

Mundo real 5. Tradicional/Investigativo
Exemplo:
Exercícios baseados na realidade, como 
os diagramas representando níveis de 
desemprego, que podem ser apresentados 
como parte do exercício e, com base neles, 
podem ser elaboradas questões sobre 
empregabilidade com relação a determinados 
períodos, países diferentes etc.

6. Investigativo
Exemplo:
Projeto Energia, relacionando a quantidade de energia 
presente em certos tipos de café da manhã à quantidade de 
energia gasta durante determinada corrida de bicicleta, em 
que os alunos desenvolvem um método para calcular  
input-output a energia nessa prática esportiva.
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Para se colocar em prática um projeto integrador, o ambiente de aprendizagem deve se alter-
nar entre os diferentes modelos apresentados na matriz. Não se deve abandonar por completo os 
exercícios, mas, por exemplo, depois da análise de um jogo, pode-se “consolidar” o que os alunos 
trabalharam por meio de exercícios relacionados com a noção de probabilidade. 

O caminho eficaz para a prática de projetos, apoiando-se em Skovsmose (2000), deve responder 
às seguintes questões: 

 • Que ambientes de aprendizagem experimentaremos durante a prática do projeto? 
 • Nós nos ocuparemos todo o tempo com um ou dois ambientes? Por quê?
 • Em qual ambiente podemos proporcionar experiências com mais sucesso para a prática do 

projeto? 
 • Algum movimento de um ambiente para outro pode causar dificuldade? 

Respondendo a essas questões na fase de planejamento de um projeto integrador, ficará mais 
fácil a tomada de decisões em relação aos conteúdos que farão parte do curso, para que se tenha 
carga horária disponível para a prática de projetos, pois uma das preocupações do professor é se 
dará conta de todo o conteúdo solicitado no ENEM e nos grandes vestibulares.

Uma possível solução para esse dilema, além da localização dos ambientes de aprendizagem, 
é planejar desde o início a seleção de objetos do conhecimento mais importantes para a comuni-
dade de alunos em que se atua, bem como em que ambientes de aprendizagem o curso circulará.

Em relação a isso, deve-se ponderar sobre:

 • os conteúdos básicos da Matemática
Geralmente são os que formam a estrutura da disciplina, por isso deve-se pensar em cada uma 

das unidades temáticas que constam do documento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Por 
exemplo, o que estrutura a Geometria? São as relações provenientes do estudo das propriedades 
das figuras planas? É o estudo das figuras espaciais e suas planificações?

 • os conteúdos essenciais
Para entender quais são, antes, é necessário realizar uma pesquisa cuidadosa nos conteúdos e 

temas que fizeram parte das três últimas provas dos vestibulares mais importantes da região em 
que o aluno mora e do ENEM. 

 • os conteúdos importantes
Neste item, a seleção deve ser baseada no Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola ligado 

aos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Para isso, também devem ser levadas 
em consideração a formação do professor e sua vivência matemática em sala de aula. 

 • os conteúdos “descartáveis”
Podemos considerar que os conteúdos que não foram citados nos itens anteriores não farão 

falta aos alunos, pois a formação que terão em relação aos objetos de conhecimento escolhidos 
para fazer parte de nossa programação dará a eles as competências necessárias para a pesquisa e 
o desenvolvimento de forma autônoma de qualquer conteúdo, na prática.

Dessa forma, estaremos prontos para organizar os conteúdos que serão trabalhados como 
projetos integradores e aqueles que o serão em outra dinâmica, seja em apresentações do professor 
que dialogam com os alunos, seja aplicando outras modalidades de metodologias ativas.

Outro detalhe que devemos ter em mente para planejar um curso eficaz, é lembrar que a Matemá-
tica tem dois ângulos que se inter-relacionam: a perspectiva da linguagem e a do instrumento. Um bom 
curso de Matemática, e, portanto, um projeto integrador, deve levar em conta essas duas abordagens.

Quando falamos da linguagem matemática, levamos em consideração não só os símbolos 
e a estrutura, mas também a comunicação, o jeito de pensar e explicar o raciocínio matemático. 
Já quando o curso ou os projetos incidem sobre instrumentos, colocamos em prática as regras, 
os algoritmos e a aplicação de propriedades para a resolução de problemas ou para a prática de 
exercícios. Um aspecto não elimina o outro, são complementares.

2. A interdisciplinaridade e a integração em projetos 
Segundo Machado (1994), "a ideia de interdisciplinaridade tende a transformar-se em bandeira 

aglutinadora na busca de uma visão sintética, de uma reconstrução da unidade perdida, da interação 
e da complementariedade nas ações envolvendo diferentes disciplinas".

A posição desse matemático nos apresenta a possibilidade de, por meio de um processo inter-
disciplinar, resolvermos os dois problemas que afligem educadores e perturbam alunos: a crescente 
fragmentação dos conteúdos devido à organização curricular que subdivide as disciplinas, como a  
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Matemática, em frentes como Álgebra e Geometria, e fenômenos da realidade que não podem ser 
entendidos e estudados por uma só disciplina.

Na maioria das vezes, nota-se que projetos com características interdisciplinares não são desen-
volvidos nas escolas, pois se espera o período em que as várias disciplinas trabalharão conteúdos 
correlatos. Dessa forma, haveria uma pretensa sincronicidade entre os cursos para tratar de um 
mesmo assunto. 

Essa tentativa de organização dificilmente acontece na realidade e, quando há essa possibilidade, 
os conhecimentos envolvidos são muito fragmentados para que cada professor possa dar conta 
da parte que compete à sua disciplina. Com isso, o processo deixa de ser interdisciplinar para ser 
considerado multidisciplinar, ou seja, um sistema em que cada docente quer apresentar “a parte 
que lhe cabe neste latifúndio”, com diria João Cabral de Mello Neto.

Um projeto integrador é flexível, possibilitando que os professores envolvidos tomem para si os 
conhecimentos que são de todos. Não é necessário dar-se as mãos, ou seja, todos seguirem juntos. 
Há, sim, a necessidade de um firme planejamento em que cada professor tem o papel de consultor 
de sua disciplina em relação ao projeto. Um só professor ou apenas alguns professores precisam se 
envolver na tarefa de ser o mediador do projeto. 

Como no exemplo dado anteriormente, para o desenvolvimento de um projeto sobre o tema 
Energia, serão necessários conhecimentos de Física, Química, Matemática, Geografia, História, So-
ciologia, além de conhecimentos de Linguagens e Códigos. Se a ideia for relacionar os alimentos 
como input e esportes como output para a energia, os professores podem fazer reuniões de plane-
jamento para organizar o projeto, para escolher fontes de pesquisa e ferramentas mais adequadas 
aos objetivos propostos. 

Nessa fase preliminar, é necessário que cada professor apresente os conhecimentos específicos 
de sua disciplina, para evitar erros conceituais e dirimir as dúvidas dos colegas. Se essa fase for 
desenvolvida adequadamente, qualquer professor poderá ser o mediador das atividades, talvez 
com participações especiais de outros professores como convidados ou até mesmo profissionais 
de outras áreas.

O percurso desse tipo de projeto deve ser integrador de fato. Por exemplo, na fase de pesquisa, 
o professor mediador deverá colaborar com os alunos para que filtrem informações bibliográficas, 
da internet, de acordo com as metas que se deseja atingir.

3. Os temas integradores nos projetos

3.1. STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática)
STEAM caracteriza-se como uma metodologia que busca articular e aplicar os conhecimentos 

das disciplinas escolares das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática, para que, 
integrados à estrutura de conhecimento do indivíduo, possam assumir significado em uma situação 
concreta (SOUSA; PILECKI, 2013 apud LORENZIN, 2016). A introdução da área de Arte foi motivada 
pela demanda artística que é fundamental no desenvolvimento de novos produtos, considerando 
a necessária criatividade no mundo contemporâneo.

É uma possibilidade de abordagem pedagógica que integra diferentes áreas para que os 
alunos desenvolvam diversas habilidades presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 
trabalhando questões socioemocionais e preparando os alunos para os desafios futuros. Criada 
nos Estados Unidos na década de 1990, a metodologia STEAM tenta solucionar problemas de de-
sinteresse e dificuldade comumente percebidos nas diversas disciplinas que integram um projeto. 
As atividades que seguem essa metodologia propõem situações-problema que colocam lado a 
lado ideias que podem não aparentar, inicialmente, uma relação estabelecida, favorecendo a in-
terdisciplinaridade. Elas valorizam o trabalho cooperativo e interativo entre os aprendizes, tendo 
o professor como mediador do processo.

Essa metodologia se baseia em algumas etapas:

1. Investigar. Proposta uma situação-problema, os alunos pesquisam informações para iniciar 
a busca de uma solução prática, como uma pesquisa bibliográfica pela internet, ou mesmo testes 
de funcionamento em aparelhos ou artefatos. Por exemplo: Como montar um ventilador com o 
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conjunto de peças distribuídas a um grupo? Os alunos poderão consultar manuais de instrução desse 
tipo de equipamento, verificar as condições técnicas para seu funcionamento, separar peças que 
não têm relação com o objeto a ser montado, preocupar-se com a parte estética e com as funções 
de um ventilador (forma e função), bem como com as dimensões recomendadas para esse objeto. 
Neste último item, os objetos de conhecimento da Matemática são fundamentais. Essa etapa pode 
ser considerada como a identificação do problema.

2. Descobrir. Dando continuidade à solução do problema proposto no item anterior, os alunos 
vão escolher formas de se organizar para a montagem do aparelho e deverão criar uma lista de 
peças disponíveis e outra de peças a ser adquiridas, bem como listar materiais que devem ter à 
mão para a montagem do ventilador, por exemplo. A forma de organizar os dados e as informações 
podem ter a mentoria do professor de Matemática para dinamizar o processo. Nesta etapa, os alunos 
começam a pensar em soluções para o problema.

3. Conectar. Após as etapas anteriores, os alunos iniciam o trabalho de forma colaborativa, 
percebendo como cada um pode exercer suas potencialidades, que uma ação dependerá da outra 
e que todos terão responsabilidade sobre o produto a ser criado. É a fase em que se planejam as 
ações do grupo. Nesse momento, o professor de Matemática pode propor a discussão, por exem-
plo, da montagem de um algoritmo para o planejamento, bem como a criação de um fluxograma, 
ferramenta presente nos objetivos de aprendizagem de várias séries do Ensino Médio na BNCC. É 
a fase de planejamento para ações que visam à confecção de um produto.

4. Criar. Nesta etapa, vai se vislumbrando o objeto a ser montado. Há a possibilidade de reto-
mada do planejamento inicial, objetivando maior eficácia do processo. Como nas demais etapas, 
o papel do professor é mediar a resolução dos conflitos que podem ser criados durante o trabalho, 
na proposição de questões para realinhar o projeto. É a hora de verificar se o aparelho funciona, 
levantando seus possíveis problemas ou aprimorando seu acabamento. Por exemplo, o professor de 
Matemática deve participar colocando questões ergonômicas sobre o objeto criado: qual a área de 
alcance da ventilação? As dimensões do objeto são compatíveis com a necessidade de sua utilização 
e manipulação? Nesta fase, os alunos deverão ter feito a prototipagem do artefato a ser construído. 

5. Refletir. A criação do objeto ainda não terminou. Há a necessidade de uma revisão, para, 
então, chegar-se à construção do produto final, bem como refletir sobre as relações que foram cria-
das entre os componentes do grupo. Para isso, é fundamental que sejam aplicados conhecimentos 
oriundos das diversas disciplinas que fizeram parte do projeto e sobre fatores que extrapolam o 
próprio produto, como: É um produto que agride o ambiente? Pode acarretar perigo para alguma 
pessoa? O professor de Matemática pode, por exemplo, participar de uma mesa-redonda em con-
junto com os outros docentes que fizeram parte do projeto, trazendo sua vivência como mediador 
do trabalho e as questões de sua área que foram vivenciadas. 

É importante ressaltar que essas etapas não seguem uma hierarquia nem uma cronologia rígida. 
Devem ser pensadas de forma orgânica, como um ciclo que gerará novos ciclos de discussão de 
situações-problema. 

Além disso, no projeto do livro foram incluídas ferramentas de Design Thinking e o conceito do 
“faça você mesmo”, da cultura maker.

A abordagem Design Thinking, muito utilizada no mundo corporativo, entrelaça-se muito bem 
com o trabalho da metodologia STEAM, pois propõe a integração entre habilidades e mentalidade 
inovadora voltada para empresas e salas de aula.

O processo de Design Thinking combina empatia, criatividade e racionalidade, para atender às 
necessidades do usuário e levá-lo a criar soluções bem-sucedidas e de forma inovadora. 

Segundo Tim Brown, o Design Thinking (2017, p. 16):

é uma abordagem que utiliza a amplitude de pensamento do designer e métodos para 
resolução de problemas, para atender às necessidades das pessoas de um modo tecno-
logicamente viável e comercialmente viável. Em outras palavras, o pensamento centrado 
no ser humano é a inovação.

O pensamento inovador e criativo de um designer e, consequentemente, do Design Thinking, é 
estruturado sobre três pilares, os quais nos ajudam a compreender o problema, a saber lidar com os 
empecilhos, a analisar e a experimentar as soluções inovadoras propostas, como veremos a seguir.
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 • Empatia. É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de entender tanto o sentimento 
quanto a reação do outro a certas situações e contextos, posicionando-se no lugar dele(a), como 
se estivesse na mesma situação. Ao compreender que as pessoas são diferentes por trazerem 
um histórico próprio, com experiências, caminhos percorridos e contextos sociais únicos, pas-
samos a entender melhor as necessidades, os desejos e as limitações da outra pessoa. Por isso 
não podemos ficar fixos, estagnados em nossas ideias; é necessário dialogar e ver as diferentes 
realidades para entender o problema e pensar em formas de lidarmos com ele. 

Por isso a empatia é importante para que uma equipe de trabalho torne possível a execução 
de um produto proposto na concepção STEAM. Ela deve ocorrer não só entre os elementos do 
grupo, mas, sobretudo, com o problema a ser solucionado. Portanto, é importante que a proposta 
inicial não seja “engessada”, que o grupo de alunos possa discuti-la e adaptá-la aos seus anseios.  
O professor de Matemática, ao mediar um projeto STEAM, pode propor a discussão sobre a 
adaptação do problema por meio da elaboração de um algoritmo, por exemplo, que nada mais 
é do que um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos, que levam à 
solução de um problema em um número finito de etapas. Isso ajuda a reger o projeto, pois coloca 
no fluxograma correspondente as “saídas” alternativas para o caso de o grupo ter dúvidas ou não 
ter convicção sobre o caminho a seguir. 

Um aspecto que pode chamar a atenção dos alunos é que o algoritmo é finito, ou seja, uma hora 
ele tem de acabar; o processo deve ser concluído, apesar das “saídas” opcionais que pode apresentar. 

Segundo Alves (2013):

É importante notar que o algoritmo tem um fluxo que pode seguir diferentes cami-
nhos dependendo da situação em que se encontra. Outro aspecto interessante é que o 
algoritmo é finito, uma hora ele tem que acabar! Vejamos outro exemplo, dessa vez com 
uma representação visual: Como trocar uma lâmpada?
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acende

Comprar novo 
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Enroscar 
lâmpada

H
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rt
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ji

Trocar  
lâmpada

Lâmpada 
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Lâmpada 
fundida?

Não

Não

Sim

Sim

Esta representação gráfica do algoritmo é chamada de fluxograma. Os losangos representam as 
decisões que são tomadas para executar um ou outro passo. Ao final, a lâmpada tem que estar 
funcionando.

 • Colaboração. Como já apresentado nas cinco etapas da metodologia STEAM, qualquer produto 
executado deve levar em conta a construção coletiva. Quando discutimos a conexão como uma 
das etapas da metodologia, estamos percebendo que o sentido colaborativo é fundamental. 
Se a troca de lâmpada do exemplo anterior fosse feita em grupo, teríamos de abrir opções, 
tanto de ações como de caminhos, para estabelecer quem será responsável por cada uma das 
execuções previstas no algoritmo e descritas no fluxograma. Para isso, os especialistas reco-
mendam a utilização de pequenos papéis autoadesivos para que essas opções sejam colocadas 
no fluxograma inicial.

 • Experimentação. As etapas de criação e reflexão já descritas na metodologia STEAM, no Design 
Thinking, são vistas como um pilar da abordagem. Aproveitamos essa etapa para comentar o 
cenário em que essas ações devem acontecer, o chamado espaço maker.
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O espaço maker, amplamente utilizado nas grandes empresas, chega às escolas. É um ambiente 
propício para que os alunos possam experienciar situações de criação e compartilhamento de ideias 
e soluções, local onde se aprende errando, construindo o conhecimento a partir dos experimentos 
que os alunos se propõem a fazer para chegar à resposta ou solução, apresentando um produto 
final. No espaço maker, geralmente, há ferramentas digitais e tecnológicas, impressoras 3D, bem 
como outros recursos, como os de marcenaria.

Nesse ambiente, os alunos vão pôr a mão na massa e explorar as possibilidades, exercendo 
o protagonismo e desenvolvendo a autonomia e a criatividade. Também é no espaço maker que 
eles trabalharão a empatia e as competências socioemocionais nas atividades em conjunto e no 
compartilhamento das informações. 

3.2. Protagonismo juvenil
Muito se fala em protagonismo juvenil, mas cabe refletirmos sobre como isso acontece nas aulas.  

Segundo Isabella Rozzino (2018):

Talvez um dos aspectos mais importantes para o sucesso de uma escola esteja no 
protagonismo de seus alunos, onde eles não são apenas agentes passivos, mas ativos, 
em todas as esferas do processo de aprendizagem. Acredito que a importância do pro-
tagonismo juvenil nas escolas tenha um poder muito grande de evitar a evasão escolar. 
O protagonismo juvenil supera barreiras como o desinteresse na escola, quando o es-
tudante se torna sujeito de sua aprendizagem.

O projeto Mapa Educação realizou uma pesquisa com 12 mil jovens de todo o país chamada 
Manifesto Voz Jovem. Em torno de 95% dos jovens entrevistados demonstraram querer mudar a edu-
cação brasileira. Verificou-se que a participação dos alunos nas decisões escolares e no conteúdo que 
recebem são pontos básicos dos resultados dessa pesquisa. Para que os alunos tenham uma escola 
que reflita e converse com as suas realidades, onde eles possam ter autonomia e responsabilidade 
por suas ações em busca do conhecimento, os papéis do professor e do aluno devem mudar.

Ao atribuir ao aluno o papel de corresponsável pela construção de seu próprio pensamento, 
o professor também passa a figurar como um mediador/tutor para ajudar e auxiliar o aluno nessa 
jornada e, também, para aprender com o aluno, estabelecendo uma troca constante de papéis e de 
conhecimento. O professor caminhará junto, propondo desafios, orientando como e onde buscar 
a informação necessária para resolver o problema, auxiliando o aluno a entender e perceber as 
relações entre o que está aprendendo e a vida cotidiana e como ele poderá utilizar esse aprendi-
zado fora da escola. 

Colocamos os alunos como protagonistas quando damos a eles a oportunidade de comunicar 
seu raciocínio para os colegas, de forma que eles percebam que há um encadeamento entre as 
etapas pensadas, ou verifiquem que pode existir outra maneira, mais rápida, mais eficaz de resolver 
determinado problema. 

A voz é dada ao deixarmos que eles façam as proposições, que tenham as ideias para resolver um 
problema local, por exemplo, como a falta de um espaço cultural comunitário ou a falta de água. Ao 
analisar o entorno e suas necessidades diretas, os alunos tomam a frente do projeto porque foram 
eles mesmos que fizeram a proposta, que imaginaram o projeto, que identificaram o problema e 
irão tentar achar a solução. 

Se partirmos do pressuposto de que o protagonismo dá voz aos jovens e adolescentes, a 
participação deles em processos de discussão e de execução de ações, visando à solução de pro-
blemas, desenvolverá o potencial criativo e a força transformadora que os inspira. Como explica 
Costa (1996, p. 65):

O protagonismo juvenil parte do pressuposto de que o que os adolescentes pensam, 
dizem e fazem pode transcender os limites do seu entorno pessoal e familiar e influir no 
curso dos acontecimentos da vida comunitária e social mais ampla. Em outras palavras, 
o protagonismo juvenil é uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes 
pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde es-
tão inseridos. Nesse sentido, participar para o adolescente é envolver-se em processos de 
discussão, decisão, desenho e execução de ações, visando, através do seu envolvimento na 
solução de problemas reais, desenvolver o seu potencial criativo e a sua força transforma-
dora. Assim, o protagonismo juvenil, tanto como um direito, é um dever dos adolescentes.
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O protagonismo juvenil caminha em paralelo com o processo de mudança da sociedade por 
meio da atuação e participação juvenil nos espaços em que estão inseridos, seja na escola, na 
comunidade, no ambiente de trabalho etc. Contribui para a formação de cidadãos plenos, ativos, 
críticos e responsáveis não apenas pelos seus atos como sujeitos, mas pelo impacto que terão no 
ambiente em que vivem. 

Trabalhar com as culturas juvenis e projetos de vida na escola propicia maior aproximação da 
realidade sociocultural do aluno e favorece a compreensão dos seus valores, hábitos, costumes, in-
teresses, anseios, aspirações e as diversas formas de interpretação da realidade. Conhecer melhor o 
universo de referências culturais e modos de vida dos jovens favorece a criação de um ambiente mais 
fecundo e propício à aprendizagem, ao contemplar, nos conteúdos curriculares, projetos e atividades, 
temas relacionados aos interesses da turma, como um estímulo ao desenvolvimento da curiosidade 
intelectual e de múltiplas competências e habilidades específicas que integram diversas disciplinas.

As culturas juvenis estão ligadas às referências artísticas, às expressões culturais, às modalidades 
esportivas, aos hábitos de consumo e aos costumes associados a alimentação, vestuário, práticas 
de lazer, relacionamentos sociais, entre outros. A abordagem dos referenciais e das culturas juvenis 
promove a aproximação do conhecimento escolar com a realidade cotidiana dos alunos e leva em 
consideração suas motivações, escolhas e seus interesses, tornando a aprendizagem mais signifi-
cativa para alunos de diversos perfis dotados de múltiplas referências culturais. 

Os temas referentes à cultura juvenil podem ser trabalhados por meio de textos, imagens, 
expressões artísticas (música, cinema, pintura, escultura, dança entre outras), atividades culturais 
(feiras culturais, festivais de talento, mostra de cinema e curtas-metragens, encenações teatrais etc.), 
práticas esportivas, trabalhos de campo, entre outras atividades que estimulam a cooperação e a 
criatividade e são muito relevantes para o desenvolvimento humano como um todo, influenciando 
nos projetos de vida e na carreira dos alunos. 

Essa temática está contemplada na competência geral 3 da BNCC (BRASIL, 2019, p. 9), “Valorizar 
e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural”, e pode ser desenvolvida em projetos inter-
disciplinares que propiciam o processo de construção do conhecimento de forma contextualizada 
e estimulante para os jovens.

Neste livro, o tema das culturas juvenis é abordado no Projeto Integrador 2  “Espaço comunitário, 
espelho da nossa cultura”, que tem como propósito a criação de um espaço comunitário de cultura. 
Ao longo do projeto, os alunos podem pesquisar as atividades socioculturais realizadas pelos jovens 
nos espaços culturais e as características de tais localidades, destinadas ao exercício das práticas e 
dos projetos culturais e à promoção de vínculos de pertencimento e identificação destes com os 
jovens que os frequentam. O projeto também possibilita aos alunos conhecer melhor as expressões 
das culturas juvenis em sua comunidade e a demanda por espaços adequados para seu exercício. 
Eles podem, por exemplo, realizar entrevistas e aplicar questionários para compreender melhor 
as preferências artísticas, culturais, esportivas, os hábitos, os costumes e as aspirações dos jovens. 
Dessa forma, eles conhecerão o perfil do público, podendo adequar o espaço planejado e pensar 
em seu desenvolvimento.

3.3. Midiaeducação
Por midiaeducação, podemos entender: 

o estudo, o ensino e a aprendizagem dos meios modernos de comunicação e expressão, 
considerados como parte de um campo específico e autônomo de conhecimentos, na 
teoria e na prática pedagógicas, o que é diferente de sua utilização como auxiliar para 
o ensino e a aprendizagem em outros campos do conhecimento, tais como a matemá-
tica, a ciência e a geografia (UNESCO, 1984 apud BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1086).

Percebe-se que é um conceito que pode se traduzir em um trabalho educativo sobre os meios, 
com os meios e através dos meios de comunicação, além da ênfase exclusiva em sua dimensão de 
objeto de estudo, isto é, de leitura crítica das mensagens midiáticas, deixando a dimensão ferramenta 
pedagógica para outra área: a tecnologia educacional, como ferramenta do planejamento de educa-
ção, vista como panaceia para melhorar qualitativa e quantitativamente os sistemas educacionais 
nos países do terceiro mundo (BELLONI; SUBTIL, 2002). 
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Em sala de aula, podemos, com base em vários objetos do conhecimento, estudar e analisar 
conteúdos presentes nos diferentes meios e suas linguagens, utilizando textos multissemióticos e 
híbridos presentes nos mais diversos meios de comunicação.

Ao utilizar diferentes ferramentas e aplicativos, pesquisas on-line, intertextualidade ocasionada 
pelas várias possibilidades de aprofundamento sobre um assunto a partir de hiperlinks, ampliamos 
o horizonte do aluno e proporcionamos a ele a oportunidade de ser o ator principal na construção 
de seu conhecimento, não ficando restrito apenas aos textos e materiais de sala de aula. 

Nesse ponto, as metodologias ativas também são de grande valia, pois, em aulas invertidas, 
por exemplo, o aluno tem de realizar pesquisas prévias e se preparar para a aula em que as discus-
sões vão acontecer. Ele também pode desenvolver um projeto, por exemplo, de games digitais, 
articulando questões de lógica para a formatação do game em si, mas também pode realizar uma 
pesquisa para poder tratar do tema proposto para o jogo, seja ele baseado em direitos humanos, 
seja para entender como produzir energia eólica, por exemplo. No entanto, é papel do professor, 
como mediador na construção do conhecimento do aluno, orientá-lo e levá-lo a refletir sobre o 
uso de sites confiáveis e o cuidado com fake news. Os alunos devem discutir como se precaver de 
certas armadilhas que se ocultam nas mídias sociais. 

Outra questão que a midiaeducação pode levar o aluno a pensar é na inclusão digital, na facili-
dade de acesso a informações antes restritas a apenas um pequeno grupo de pessoas, tornando a 
informação universal. No entanto, ao mesmo tempo que inclui, ela pode excluir. Esse assunto pode 
ser proposto para que os alunos encontrem uma solução mediante uma questão-problematizadora 
baseada nesse tema. 

O trabalho do professor é proporcionar ao aluno viver essa experiência, propondo atividades 
ou projetos que utilizem as mais diversas linguagens e ferramentas da esfera digital.

A produção de conteúdos curriculares em que o meio se transforma no ambiente em que os 
processos de ensino-aprendizagem ocorrem também pode se valer da midiaeducação. Podemos 
ressaltar a possibilidade de aulas conduzidas pelos alunos utilizando diferentes plataformas digi-
tais, como o software Geogebra, ferramenta para aulas de geometria, medidas ou álgebra; além da 
utilização de diversos aplicativos que apresentam ferramentas auxiliares ao estudo da Matemática. 
Por exemplo, o professor pode lançar um desafio e os alunos, em grupos, debruçam-se nas possi-
bilidades e no planejamento para resolvê-lo.

Seja qual for a aplicação que se deseja realizar em sala de aula, são objetivos da midiaeducação, 
segundo Fantin (2012):

 • a formação de um sujeito crítico e criativo;

 • um usuário ativo e responsável no uso das mídias e tecnologias;

 • a democratização de oportunidades educacionais no sentido de interpretação, acesso e pro-
dução de saberes na cultura digital;

 • a educação para a cidadania instrumental e de pertencimento cultural;

 • a ampliação dos repertórios culturais e o desenvolvimento da capacidade comunicativa e 
expressiva com o uso de múltiplas linguagens.

Juntando essas ideias, percebe-se que a meta da midiaeducação engloba a formação para 
a leitura crítica das mídias em geral, independentemente do suporte técnico (impresso, rádio, 
cinema, televisão), e para a criação de bens culturais (como revistas digitais e impressas),  visando 
à formação de crianças e jovens que reflitam sobre as mensagens midiáticas, sejam os conteúdos, 
sejam os contextos de produção. 

3.4. Mediação de conflitos
Segundo Ortega Ruiz (AMADO; FREIRE, 2002, p. 24 apud PACHECO, 2019, p. 52), 

conflito é uma situação de diferença de critério, de interesses ou de posição pessoal face 
a uma situação que afeta mais do que um indivíduo. Quando as pessoas têm um estatuto 
social semelhante e capacidade para se enfrentarem na dita situação, estão em condições 
de afrontar conflitos e de resolvê-los criativamente. 

Desse modo, a escola é o primeiro local onde crianças e adolescentes se veem em situações 
em que encontram seus pares, seja pela idade, seja pelo pertencimento a uma mesma comuni-
dade, e, por isso, sentem-se em condições de enfrentar e resolver pendências sociais. Eles estão 
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inseridos em um ambiente no qual pode haver conflitos, uma vez que são inerentes à vida em 
sociedade. Por isso, é importante aprendermos a lidar com os conflitos no âmbito físico, emo-
cional e psicológico. 

Ao desenvolver as competências necessárias para lidar com os conflitos, os alunos se sentirão 
mais fortes para enfrentá-los também na vida fora da escola. Nesse cenário, o professor é media-
dor dos conflitos trazidos ou produzidos pelos alunos. Muitas vezes, ele é colocado nessa função 
pela relação que mantêm com a turma. A empatia do professor leva-o a participar de forma não 
institucional da resolução ou, pelo menos, da intervenção de conflitos na sala de aula. Mas, muitas 
vezes, ele não empreende ações intencionais dessa natureza, não insere questões de conflitos no 
currículo da disciplina.

Em relação ao professor de Matemática, em sua disciplina poderá trabalhar componentes que 
facilitarão a interpretação adequada de uma situação, quando existe alguma forma de oposição 
e incompatibilidade entre pares, para que ocorra alguma interação ou interdependência positiva 
entre as partes.

Para se trabalhar possibilidades de mediação de conflitos em sala de aula, na disciplina Mate-
mática, o professor deve entender e levar os alunos a perceber quais seus pontos sensíveis em suas 
relações sociais, dentro e fora da escola, para, então, relacioná-los com estudos práticos específicos 
da área e com possíveis conexões com outras áreas.

Os conflitos devem ser percebidos tanto pela turma quanto pelo professor como situações que 
podem acontecer em qualquer grupo social e em qualquer local. Portanto, devem ser encarados 
em sua perspectiva real com todas as nuances que cada participante do grupo possa trazer para a 
instalação ou para a resolução de conflitos.

Por exemplo, há uma situação entre certo grupo da turma e determinado aluno, os quais discu-
tem sobre uma questão vivida por eles, em que aparecem dois ou mais pontos de vista. Nesse caso, 
o professor, como mediador, pode tentar mostrar aos alunos que todos têm o direito de ter uma 
opinião ou posicionamento diferente, por isso, deve-se ouvir o que o outro tem a falar, refletir sobre 
as ideias apresentadas, observar os prós e os contras e, com base em conhecimentos concretos e 
fatos reais, argumentar ou contra-argumentar quando não houver concordância. O que deve ficar 
claro é que, em uma sociedade democrática, todos têm direito a voz, inclusive os jovens, sem julgar 
se a posição está certa ou errada.

A mediação de conflitos é tema interessante para ser trabalhada em conjunto com o professor 
de Língua Portuguesa, por exemplo, para que os alunos percebam a classificação, a escolha, a argu-
mentação e a contra-argumentação, mecanismos também presentes no pensamento matemático.

Ao proporcionar um momento de discussão gerado por possíveis conflitos, os alunos desenvol-
verão o poder de argumentação e perceberão que argumentar não é o mesmo que ter opinião, pois a 
argumentação se baseia em dados e informações produzidos por estudos e não pelo senso comum. 

Nesse aspecto, as ferramentas matemáticas têm muito a contribuir, pois trabalham com regras 
advindas das hipóteses levantadas por estudiosos e provadas como verdadeiras, tendo em vista 
os argumentos colocados pelo matemático. Embora na escola brasileira tenhamos abandonado 
a prática da demonstração, esta é uma ferramenta essencial para a argumentação, o registro e a 
consolidação de conhecimentos da área.

Em paralelo, como dito anteriormente, podem ser desenvolvidas ações interdisciplinares com 
outras áreas, pois a argumentação, por exemplo, em Filosofia, parte de pressupostos de pensa-
dores para discutir a realidade de fatos acontecidos. Em Língua Portuguesa, o texto dissertativo-
-argumentativo é amplamente trabalhado com os alunos, preparando-os não apenas para as provas 
de vestibulares, mas para situações que podem enfrentar durante a vida escolar, comunitária e 
profissional, já que eles vivem em sociedade e interagem de acordo com o ambiente.

Por considerarmos que o pensamento interdisciplinar, aliado ao pensamento matemático, po-
derá ser um instrumento importante para a mediação de conflitos, os alunos podem ser convidados 
a criar imagens e frases que evidenciem os sentimentos que levam aos conflitos e que, ao serem 
trabalhadas de forma consciente e participativa, podem causar melhorias no relacionamento social, 
tanto na escola quanto na comunidade. 

Para Neves (2011, p. 582), o conflito é visto “como algo que é necessário encorajar em termos 
de surgimento, no pressuposto de que o conflito é algo de benéfico para estimular a inovação e 
criatividade dos comportamentos, das atitudes e das cognições”.
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4. Abordagens essenciais no Ensino Médio  
e tópicos de reflexão

4.1. As competências gerais, as competências específicas e as 
habilidades neste livro

Os projetos integradores da coleção englobam diversas competências gerais da Educação 
Básica, competências específicas de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino Médio e ha-
bilidades fundamentais para o aprimoramento do letramento matemático dos alunos e para o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico destinado à investigação e à compreensão da 
realidade. Os projetos propostos apresentam temas, problemas e atividades estruturadas para 
mobilizar conhecimentos, procedimentos e atitudes requeridos para o desenvolvimento progres-
sivo das competências e habilidades dessa e de outras áreas do saber, estimulando o trabalho 
criativo, cooperativo e interdisciplinar.

O projeto sobre o STEAM “Qual é a melhor embalagem?" explora, principalmente, o desenvolvi-
mento da competência geral 2 [Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 
das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.], por meio da proposta de criação 
de uma embalagem de um produto alimentício que seja econômica, sustentável e inovadora. A 
concretização desse projeto mobiliza competências e habilidades específicas da Matemática e suas 
tecnologias, entre outras habilidades de outras áreas do conhecimento.

O processo de confecção da embalagem para a montagem do protótipo final mobiliza, princi-
palmente, a competência específica 3 de Matemática (Utilizar estratégias, conceitos, definições e 
procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos 
contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de 
modo a construir argumentação consistente.). Para o desenvolvimento desta competência, são 
requeridas as seguintes habilidades:

 • (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.

 • (EM13MAT309) – Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de 
volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto 
de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos 
sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

Nos projetos integradores relacionados à midiaeducação, “A escassez de água, o que eu posso 
fazer?” e “Depressão na adolescência – o que fazer para combater?”, são trabalhadas, principalmente, 
as competências gerais 4 [Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, 
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.] e 5 [Compreen-
der, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva.].

Ambos os projetos trabalham com uma pesquisa de dados estatísticos e informações sobre 
os temas abordados e sua divulgação em mídias digitais (blogue e revista digital). Para o desen-
volvimento das duas atividades, são trabalhadas competências específicas da área de Matemática 
e suas tecnologias, como a competência 1 (Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos mate-
máticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos 
das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados 
por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.), para a seleção, tabulação e 
interpretação de dados estatísticos sobre os temas abordados.



XVII

Para a realização dessas atividades são requeridas, principalmente, as habilidades EM13MAT102 
(Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divul-
gados por diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que 
possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.) e EM13MAT202 
(Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando dados coletados di-
retamente 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.). Para a produção digital do material 
de divulgação da revista, será trabalhada a habilidade EM13LP18 (Utilizar softwares de edição de 
textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos e 
produções multissemióticas com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis 
e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e 
de desenvolvimento de projetos.).

Nos projetos sobre protagonismo juvenil “Espaço espelho da nossa cultura” e “Planejamento 
financeiro”, os alunos são estimulados a planejar atividades relativas às possibilidades de realiza-
ção de seus projetos de vida e carreira, englobando suas práticas culturais em espaços específicos 
(espaços culturais) e por meio de um planejamento que pode ser utilizado para financiar seus es-
tudos, entre outros projetos pessoais. Para a concretização de ambos os projetos são trabalhadas, 
principalmente, as competências gerais 7 (Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo respon-
sável em âmbitos local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 
si mesmo, dos outros e do planeta.) e 8 (Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e  
da emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 
outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.). A competência 7 é desenvolvida para a 
realização de pesquisas sobre os temas tratados e para a exposição, de forma crítica e argumenta-
tiva, dos seus resultados, que embasarão o desenvolvimento do produto final. A competência 8 é 
utilizada para desenvolver o autoconhecimento dos alunos e do perfil socioemocional do público-
-alvo dos projetos realizados.

Para o desenvolvimento das atividades são trabalhadas, principalmente, as competências espe-
cíficas 1 (Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em 
diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, 
ou, ainda, questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a con-
solidar uma formação científica geral.) e 2 (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 articulando conceitos, proce-
dimentos e linguagens próprios da Matemática.), as quais fazem uso da linguagem matemática 
para a interpretação e análise de dados quantitativos sobre os assuntos tratados e utilizados como 
ferramentas para a compreensão dos problemas propostos em ambos os projetos. Para o desenvol-
vimento dessas competências é requerida, principalmente, a habilidade EM13MAT104 (Interpretar 
taxas e índices de natureza socioeconômica – índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, 
entre outros, investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a 
realidade e produzir argumentos) para conhecer melhor o perfil socioeconômico do público-alvo.

No projeto sobre Mediação de conflitos, “Estabelecendo uma cultura da paz”, os alunos têm 
como propósito criar um jogo. Para tanto, devem conhecer melhor os tipos de conflito existentes e 
as formas adequadas de mediá-los. Neste projeto são trabalhadas, principalmente, as competências 
gerais 7 (Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com 
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.) e 9 (Exercitar 
a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo 
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 
indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem precon-
ceitos de qualquer natureza.). Ambas são utilizadas para a análise das situações que envolvem a 
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mediação de conflitos por meio do respeito ao próximo e da cooperação entre as partes para atingir 
os propósitos do projeto.

Para o desenvolvimento do produto final pode ser trabalhada, principalmente, a competência 
3 da área de Matemática e suas Tecnologias (Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedi-
mentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos con-
textos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo 
a construir argumentação consistente.), desenvolvidas nas análises probabilísticas requisitadas 
para o desenvolvimento do jogo. Para esta finalidade são desenvolvidas as seguintes habilidades: 
EM13MAT310 (Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis 
ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias 
diversas, como o diagrama de árvore.) e EM13MAT311 (Identificar e descrever o espaço amostral 
de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas 
que envolvem o cálculo da probabilidade.).

4.2. A capacidade de argumentação de alunos de diferentes perfis
Uma das propostas dos projetos integradores de Matemática e suas Tecnologias desta coleção 

consiste em desenvolver a capacidade de argumentação oral e escrita como forma de justificar as 
formas de raciocínio utilizadas na resolução dos problemas propostos e comunicar os resultados 
obtidos aos colegas de forma clara e precisa, a fim de facilitar o trabalho de investigação coletiva 
e colaborativa.

A capacidade de argumentação é mobilizada por meio da competência específica 3 de Mate-
mática, que pressupõe “Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos 
para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a 
plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argu-
mentação consistente.”. 

No desenvolvimento dos projetos integradores, a argumentação oral e escrita contribui para 
a discussão de ideias consistentes e de argumentos convincentes sobre a condução das etapas do 
projeto e discussão e apresentação do raciocínio utilizado para a obtenção dos resultados. Cabe 
destacar que os argumentos se baseiam em dados e informações confiáveis, hipóteses claras, coe-
rentes e verificáveis, de forma a assegurar a sua validade e legitimidade.

A argumentação nos projetos de Matemática ressalta a relevância do processo comunicativo 
como forma de interação dos alunos e destes com os professores, para o compartilhamento de ideias 
e experiências que auxiliam nas formas de compreensão do problema proposto e dos caminhos 
possíveis para a sua resolução.

O estímulo da argumentação oral entre os alunos possibilita que reflitam coletivamente sobre os  
problemas propostos na investigação e explanem as perspectivas de ação e as intenções que 
os fundamentam. Também propicia o debate de ideias e a exposição das dúvidas, questiona-
mentos, aspirações e as conquistas da equipe em relação ao projeto como parte do processo 
de investigação, visando compartilhar informações sobre os processos de realização do projeto 
e de avaliação dos erros e acertos dessa estratégia de ensino-aprendizagem resultante de um 
trabalho de pesquisa coletivo. Para atingir tais propósitos, deve-se incentivar o desenvolvimento 
de rodas de conversa, debates dirigidos, brainstorms, seminários dirigidos, entre outras ativi-
dades que estimulam a oralidade nos projetos integradores. Em tais atividades é importante 
que os próprios alunos, com o auxílio do professor, sejam levados a avaliar a exposição dos 
colegas a respeito das estratégias de resolução dos problemas e da apresentação do produto 
final, principalmente no que se refere à clareza das ideias e aos argumentos convincentes. Essa 
proposta pode ser realizada em pequenos grupos, envolvendo alunos com diferentes perfis em 
uma mesma equipe, a fim de que possam se auxiliar mutuamente a concretizar as atividades 
com êxito. A argumentação aprimora a comunicação como forma de reflexão sobre a prática e 
o processo de aprendizagem colaborativo. 

A argumentação escrita favorece a compreensão dos enunciados dos problemas propostos 
e a sistematização de ideias que fundamentam o raciocínio lógico utilizado para solucionar o 
problema. Desse modo, os alunos são “estimulados a saber e a entender a necessidade de fun-
damentar os seus raciocínios, de explicar o porquê de determinados resultados, assim como de 
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entender os argumentos apresentados pelos seus colegas” (BOAVIDA et al., 2002 apud MAGA-
LHÃES; MARTINHO, 2014, p. 100). 

O estímulo à argumentação escrita também favorece a interpretação de dados e informações 
apresentadas por meio de diferentes formas de representações (algébricas, geométricas, estatísti-
cas, computacionais). Os dados e informações contidos nesses e em outros tipos de representação 
podem ser interpretados pelos alunos e apresentados aos colegas e professores na forma de tex-
tos argumentativos. Os alunos também podem ser estimulados a justificar por escrito, de forma 
convincente, como chegaram aos resultados obtidos com a resolução dos problemas propostos. 

Tanto o discurso argumentativo oral quanto o escrito valorizam a interconexão entre as múltiplas 
linguagens e estimulam a comunicação entre os alunos de diferentes perfis, de forma a propiciar situa-
ções de aprendizagem colaborativas, que permitem aos alunos justificar suas ideias e, juntos, pensar 
em como utilizá-las para a resolução de problemas concretos e complexos. Assim, cada aula deverá 
ser um momento de partilha, de descobertas, de dúvidas, de questões, de conjeturas, de argumentos, 
justificações (BOAVIDA; SILVA; FONSECA, 2009 apud MAGALHÃES; MARTINHO, 2014, p. 102).

4.3. O desenvolvimento do pensamento computacional
As inovações nas tecnologias de informação e comunicação e a sua utilização cada vez mais 

frequente no ensino e nas outras esferas da vida cotidiana ampliam a necessidade do desenvol-
vimento do pensamento computacional na educação escolar como forma de promover a maior 
interação do aluno com o mundo digital e de estimular o raciocínio lógico.

Segundo Brackmann (2017), o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, 
crítica e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da Computação nas mais diversas áreas 
do conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas colaborativamente por meio 
de passos claros, de tal forma que uma pessoa ou uma máquina possam executá-los eficazmente. 
Esse tipo de conhecimento abarca uma série de princípios sobre o mundo digital que auxiliam na 
formulação de problemas, em suas formas de resolução e nos usos adequados de computadores, 
entre outros equipamentos eletrônicos, como ferramentas de aprendizagem.

O desenvolvimento do pensamento computacional está relacionado à competência geral da 
BNCC, cujo postulado consiste em “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo 
as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva” (BNCC, 2017, p. 9). Esse tipo 
de conhecimento estimula o desenvolvimento do raciocínio lógico por meio dos quatro pilares: 
decomposição, reconhecimento de padrões, abstração de um problema e algoritmos, podendo 
fazer uso de computadores e da internet (computação plugada), ou não (computação desplugada).

Para o seu desenvolvimento é importante que os alunos aprimorem seus conhecimentos sobre 
o que é e para que serve um algoritmo, como pode ser construído para solucionar problemas de 
forma mais rápida e eficiente e como é possível aprender a raciocinar por meio deles. Os algoritmos 
também são importantes para o desenvolvimento da linguagem de programação, que consiste em 
um dos caminhos para a aquisição do pensamento computacional. Este pode resultar na utilização 
ou até mesmo na criação de games, aplicativos, plataformas de programação, entre outras ferra-
mentas que podem ser desenvolvidas com a aplicação de conhecimentos e habilidades oriundos 
de diversas disciplinas. O trabalho em equipe deve ser estimulado, abarcando alunos de diferentes 
perfis em um mesmo grupo, a fim de estimular a aprendizagem coletiva e a superação conjunta 
das dificuldades encontradas ao longo do projeto. 

O pensamento computacional pode ser utilizado no Projeto 3 (“Escassez de água, o que eu 
posso fazer?”) e no Projeto 6 (“Depressão na adolescência: o que fazer para combater?”), por meio 
do estímulo à criação de um software que compute os resultados das pesquisas e entrevistas com 
a amostra determinada no projeto. Também pode ajudar a computar dados estatísticos que serão 
trabalhados em algumas atividades.

4.4. A cultura da paz e o pluralismo de ideias
Um dos principais pilares da Educação no século XXI consiste em fomentar a “cultura da paz” 

como um pressuposto para evitar e rejeitar qualquer tipo de violência praticada por indivíduos e 
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grupos. A convivência democrática no ambiente escolar, o fomento ao diálogo, o estímulo à solida-
riedade e à cooperação são fundamentos que devem permear a formação integral dos alunos, para 
que convivam em um ambiente pacífico e promovam, ao longo da vida, a cultura da não violência 
como forma de estimular a boa convivência social entre os cidadãos. 

O desenvolvimento da cultura da paz nas escolas tem também como propósito reduzir proble-
mas sérios enfrentados pelas instituições escolares no país, como o bullying, o desrespeito às normas 
das instituições de ensino, a intolerância e a hostilidade, o desrespeito aos colegas e profissionais de 
ensino, a depredação das escolas e os atos de agressão verbal e física praticados por alunos contra 
colegas, professores e demais membros da comunidade escolar. 

Para evitar a disseminação de tais atos e atitudes, as escolas podem desenvolver medidas de 
combate e prevenção contra todos os tipos de violência praticadas por indivíduos e grupos, bem 
como medidas de conscientização, projetos e ações envolvendo a comunidade escolar, a família 
e a sociedade civil como um todo, visando à sensibilização dos indivíduos sobre a importância da 
cultura da paz. Elas podem ser desenvolvidas por meio da divulgação de valores e atitudes que 
prezem pelo respeito ao próximo, pela solidariedade, pela aceitação das diferenças e da pluralidade 
cultural e pelo desenvolvimento de relações harmônicas entre os indivíduos, tanto no ambiente 
escolar como fora dele, de modo a mobilizar todos os setores da sociedade para a concretização 
de tais propósitos que estão em conformidade com a Lei no 13.663, de 14 de maio de 2018 (BRASIL, 
2018 apud PEREIRA, 2018), que alterou o artigo 12 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para 
incluir os seguintes incisos IX e X:

IX – promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos 
de violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas;

X – estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas*.

Semear a cultura da paz nas escolas implica reforçar o papel da educação destinado a formar 
cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e prepará-los para enfrentar os desafios globais de 
combate à intolerância, à discriminação, à opressão, às desigualdades sociais e à violência, visando 
à construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. 

A cultura de paz reforça o respeito ao pluralismo de ideias, à pluralidade cultural, às vivências e 
experiências de cada um, especialmente quando ocorrem trocas e compartilhamentos de opiniões 
em âmbito coletivo.

A valorização do pluralismo de ideias no ambiente escolar é uma condição fundamental para a 
formação do indivíduo para o exercício da cidadania e para a defesa dos princípios democráticos. Estes 
compreendem o livre acesso às fontes de informação e conhecimento variados, às diversas formas de 
análise e interpretação, fazendo uso, preferencialmente, de referências confiáveis e fundamentadas 
em pesquisas científicas, para estimular o conhecimento de forma crítica. A investigação científica 
é uma grande aliada na construção da aprendizagem sobre as diversas formas de conhecimento e 
interpretação da realidade, contribuindo para produzir ideias, opiniões e argumentos de forma fun-
damentada e embasada, para enriquecer o debate e a construção coletiva do conhecimento.

O pluralismo de ideias é um reflexo da diversidade sociocultural em um mundo contemporâneo 
globalizado e cada vez mais interconectado. Em uma sociedade plural, a diversidade de valores, 
concepções de mundo e formas de interpretação e representação da realidade pressupõem o 
respeito à diferença, o fomento à tolerância e o reconhecimento da diversidade cultural como um 
fundamento da sociedade contemporânea. Esses pressupostos corroboram a competência geral da 
Educação Básica que postula “valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se 
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade”. 

O incentivo ao pluralismo de ideias ocorre no ambiente escolar com a ampliação dos espaços de  
debate, do incentivo às assembleias participativas entre alunos, pais e professores, da promoção  
de palestras, seminários e fóruns com a participação da comunidade sobre temas de interesse da 

* Informações extraídas de PEREIRA, Jeferson Botelho. A cultura da paz nas escolas. Disponível em: <https://jus.com.
br/artigos/66523/a-cultura-da-paz-nas-escolas>. Acesso em: 14 jan. 2020.

https://jus.com.br/artigos/66523/a-cultura-da-paz-nas-escolas
https://jus.com.br/artigos/66523/a-cultura-da-paz-nas-escolas
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escola e da sociedade. Essas atividades podem ser utilizadas como estratégias de ensino e apren-

dizagem que favorecem o compartilhamento de ideias, conhecimentos, informações, troca de opi-

niões, aprendizagem coletiva e construção do conhecimento de forma colaborativa, com respeito 

à liberdade de expressão e à exposição de diferentes pontos de vista, mesmo que contraditórios, 

sobre temas relevantes para a sociedade.

5. Sugestões de leitura

STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática)

ALFANO, Bruno. Conheça o método de Educação STEAM, que privilegia as Ciências Exatas e um 

currículo de projetos. Extra, 11 nov. 2018. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/

educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-

um-curriculo-de-projetos-23226371.html>. Acesso em: 2 fev. 2020.

Esse artigo aborda as características do método de ensino STEAM a partir de relatos do especialista 

no assunto Gustavo Pugliese, que explica a origem do movimento, suas características, sua relevância 

e suas consequências para a Educação.

GAROFALO, Débora. Como levar o STEAM para a sala de aula. Nova Escola, 25 jun. 2019. Disponível 

em: <https://novaescola.org.br/conteudo/18021/como-levar-o-steam-para-a-sala-de-aula>. Acesso 

em: 2 fev. 2020.

A reportagem aborda a relevância do STEAM nas escolas e as suas formas de aplicação na sala de 

aula para o desenvolvimento de competências e habilidades de diversas áreas do saber.

LOPES, Thiago Beirigo et al. Atividades de campo e STEAM: possíveis interações na construção 

de conhecimento em visita ao Parque Mãe Bonifácia em Cuiabá-MT. Disponível em: <http://

periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/5739>. Acesso em: 2 fev. 2020.

Essa pesquisa tem como objetivo avaliar as possibilidades de trabalhar com a metodologia de ensino 

STEAM no ensino de Ciências e Matemática, tendo como estudo de caso elementos, estruturas e 

lugares do Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá, Mato Grosso.

Protagonismo juvenil

ALMEIDA, Tamíris. O protagonismo juvenil tem um poder muito grande para evitar a evasão. Futura, 

27 abr. 2018. Disponível em: <http://www.futura.org.br/o-protagonismo-juvenil-nas-escolas/>. 

Acesso em: 2 fev. 2020.

A reportagem traz os resultados de uma pesquisa realizada com adolescentes sobre a educação 

brasileira e o ambiente escolar, bem como aborda o protagonismo dos jovens em prol de melhorias 

na qualidade de ensino.

BRENER, Branca Sylvia. O que é protagonismo juvenil?. Fundação Telefônica, 2 dez. 2016. 

Disponível em: <http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/o-que-

e-protagonismo-juvenil/>. Acesso em: 2 fev. 2020.

O artigo aborda a concepção de protagonismo juvenil, como pode ser desenvolvido dentro e fora 

da escola e ressalta o papel do jovem na defesa de uma sociedade mais justa e democrática.

LOVATO, Antonio; YIRULA, Carolina Prestes; FRANZIM, Raquel (org.). Protagonismo: a potência de ação 

da comunidade escolar. São Paulo: Ashoka, 2017. Disponível em: <https://escolastransformadoras.com.

br/wp-content/uploads/2017/06/AF_Protagonismo_PORTUGUES_v3.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020.

O artigo trata dos debates da roda de conversa sobre protagonismo na Educação por uma sociedade 

de sujeitos transformadores. O texto traz importantes reflexões sobre o papel do educador e da 

escola no fortalecimento do protagonismo na comunidade escolar. 

https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html
https://novaescola.org.br/conteudo/18021/como-levar-o-steam-para-a-sala-de-aula
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/5739
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/article/view/5739
http://www.futura.org.br/o-protagonismo-juvenil-nas-escolas/
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/o-que-e-protagonismo-juvenil/
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/trabalhoinfantil/colunistas/o-que-e-protagonismo-juvenil/
https://escolastransformadoras.com.br/wp-content/uploads/2017/06/AF_Protagonismo_PORTUGUES_v3.pdf
https://escolastransformadoras.com.br/wp-content/uploads/2017/06/AF_Protagonismo_PORTUGUES_v3.pdf
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Midiaeducação

ANDRELO, Roseane; OLIVEIRA, Marcele Tonelli de. Mídia-educação: da criatividade à livre expressão 
na escola. Revista Comunicação e Educação, São Paulo, Fapesp, v. 17, n. 1, 2012.

O artigo apresenta a construção de metodologias que exercitam a leitura crítica das mídias e esti-
mulam a produção de conteúdos criativos utilizando as linguagens do som e da imagem.

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. Campinas: Autores Associados, 2009.

Esta obra é uma coletânea de textos baseados em pesquisas sobre duas vertentes do tema mi-
diaeducação. De um lado, o público jovem, as formas como as gerações se apropriam das técnicas 
de informação e comunicação; de outro, os modos como a instituição escolar e especialmente os 
professores vão se apropriando desses instrumentos e os integrando (ou não) ao cotidiano da escola.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 2003.

A obra apresenta a definição de cibercultura e sua nova relação com a Educação e a produção e 
difusão do conhecimento. Também discute as implicações culturais e sociais das novas tecnologias 
e seus usos, discutindo questões relativas a programação, realidade virtual, multimídia, interativi-
dade, correio eletrônico, entre outras.

LIBANEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?. Novas exigências educacionais e profissão 
docente. São Paulo: Cortez, 2004.

Este livro discute os dilemas emergentes dessas novas realidades, identifica novas exigências edu-
cacionais e, principalmente, procura pensar proposições assertivas sobre a escola e os professores 
dentro de um projeto emancipatório de educação.

MAZZARELLA, Sharon R. Os jovens e a mídia: 20 questões. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

O livro é um guia abrangente sobre os temas mais urgentes no estudo de crianças, pré-adolescentes, 
adolescentes e a mídia. A autora reúne os principais especialistas para abordar questões relacionadas 
à regulação governamental e os efeitos do entretenimento violento, a comercialização da cultura 
e a identidade do jovem. 

SÁ, Jussara Bittencourt de; MORAES, Heloisa Juncklaus Preis. Mídia e educação: reflexões, relatos  
e atuações [Internet]. In: SIMPÓSIO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 3., 2010, Tubarão Anais 
[...]. Tubarão: Ed. da Unisul, 2010. p. 1-8.

O artigo apresenta reflexões sobre o papel das mídias na Educação, analisando como elas podem 
atuar, direta ou indiretamente, no contexto educacional, problematizando a contribuição delas na in-
tegração das sociedades e refletindo sobre o contexto escolar em face da “Sociedade do espetáculo”.

SILBIGER, Lara Nogueira. O potencial educativo do audiovisual na educação formal. Lisboa: BOCC, 2005. 
Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/_esp/autor.php?codautor=1337>. Acesso em: 2 fev. 2020.

O artigo analisa o potencial educativo do audiovisual na sala de aula a partir da explanação dos critérios 
de utilização e do seu alcance didático-pedagógico.

STRASBURGER, Victor C. Crianças, adolescentes e a mídia. Porto Alegre: Artmed, 2011.

O livro investiga a interação entre as crianças, os jovens e a mídia, além de abordar as questões 
mais controversas, que vão desde debates sobre as mídias de massa até a influência dos meios de 
comunicação na saúde pública.

Mediação de conflitos

BRAGA NETO, Adolfo; SAMPAIO, Lia Regina Castaldi. O que é mediação de conflitos. São Paulo: Bra-
siliense, 2007. 

Este livro apresenta a possibilidade de visualizar a dinâmica da mediação de conflitos, abordando 
novos paradigmas na prevenção, gestão e resolução de conflitos presentes na sociedade contem-
porânea. Reconhecendo a complexidade das inter-relações modernas, procura fornecer recursos 
que contribuam para a capacitação de mediadores.

CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

A obra trata das especificidades da Lei no 13.140, de 26 de junho de 2015, qualificada como o Marco 
Legal da Mediação, e tece considerações a respeito da reforma da Lei de Arbitragem.

http://www.bocc.ubi.pt/_esp/autor.php?codautor=1337
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CHRISPINO, Álvaro. Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de 
mediação. Ensaio: Avaliação em Políticas Públicas na Educação, Rio de Janeiro, v. 15, n. 54,  
p. 11-28, jan./mar. 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf>. 
Acesso em: 2 fev. 2020.

O artigo discorre sobre os conceitos de conflito e de conflito escolar, a fim de contribuir com o en-
tendimento do problema; indica a mediação de conflito como alternativa potente e viável para a 
diminuição da violência escolar e enumera questões que devem ser consideradas quando a escola 
se propõe a implantar um programa de mediação escolar do conflito.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). Diálogo e mediação de conflitos nas  
escolas – Guia prático para educadores. Brasília: CNMP, 2014. Disponível em: <https://www.cnmp.
mp.br/portal/images/stories/Comissoes/CSCCEAP/Di%C3%A1logos_e_Media%C3%A7%C3%A3o_
de_Conflitos_nas_Escolas_-_Guia_Pr%C3%A1tico_para_Educadores.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2020.

Este guia prático para educadores apresenta vasta informação sobre diálogo e mediação de conflitos, 
bem como atividades sugeridas para que o professor encontre, em conjunto com esses jovens 
alunos, os caminhos para solucioná-los, restabelecendo a tranquilidade na comunidade escolar e 
fortalecendo o vínculo de pertencimento ao grupo.

PACHECO, Florinda Maria Coelho. A gestão de conflitos na escola: a mediação como alternativa.  
2006. 471 fl. Dissertação (Mestrado em Administração e Gestão Educacional) – Universidade Aberta, 
Lisboa, 2006. Disponível em: <https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/666/1/LC209.
pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020. 

Esta dissertação tem como objetivo verificar a evolução da metodologia da gestão dos conflitos 
nas escolas e apresentar uma estratégia alternativa para gerir esses conflitos por meio da mediação.

Metodologia de projetos

BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores do 
Ensino Fundamental e Médio. Tradução: Daniel Bueno. Porto Alegre: Artmed, 2008.

O livro descreve os princípios da aprendizagem baseada em projetos, além de oferecer ferramentas 
e exemplos práticos ao professor. 

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por projetos de trabalho: 
o conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artmed, 1998.
A obra apresenta uma série de reflexões e proposições sobre as mudanças na forma de ensinar e 
aprender e sobre o papel da educação e da escola na formação para a cidadania. Para tratar de tais 
questões, os autores discorrem sobre a estruturação curricular, sobre novas relações de ensino e 
aprendizagem e a relevância dos projetos interdisciplinares para elevar a qualidade de ensino e 
promover a interação entre escola e comunidade.

Interdisciplinaridade no ensino

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 2. ed. Campinas: 
Papirus, 1995.
Este livro trata da interdisciplinaridade como aspecto transformador na Educação por meio da 
revisão histórico-crítica dos estudos sobre a interdisciplinaridade; a construção interdisciplinar 
a partir da relação professor-aluno; a construção da comunicação fundamentada no diálogo; a 
construção de um método fundamentado na ação; a construção da didática a partir da prática dos 
professores; a construção de fundamentos a partir de uma prática docente interdisciplinar e de 
uma alfabetização interdisciplinar.

JAPIASSU, Hilton. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
Nessa obra, o autor apresenta as múltiplas concepções de interdisciplinaridade e trata de sua rele-
vância para a inovação nas relações de ensino e aprendizagem.

THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo 
ensino-aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 13, n. 39, set./dez. 2008. Dispo-
nível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010&ln
g=pt&tlng=pt>. Acesso em: 2 fev. 2020.
Este artigo discute a interdisciplinaridade como um movimento contemporâneo presente nas di-
mensões da Epistemologia e da Pedagogia. Inicialmente, faz-se uma breve apresentação da origem 
histórica desse movimento, discutem-se aspectos de sua conceituação e suas implicações no campo 
das diferentes ciências contemporâneas, para, então, apresentar a interdisciplinaridade como um 
importante fenômeno de articulação do processo de ensino e aprendizagem.

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v15n54/a02v1554.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Comissoes/CSCCEAP/Di%C3%A1logos_e_Media%C3%A7%C3%A3o_de_Conflitos_nas_Escolas_-_Guia_Pr%C3%A1tico_para_Educadores.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Comissoes/CSCCEAP/Di%C3%A1logos_e_Media%C3%A7%C3%A3o_de_Conflitos_nas_Escolas_-_Guia_Pr%C3%A1tico_para_Educadores.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Comissoes/CSCCEAP/Di%C3%A1logos_e_Media%C3%A7%C3%A3o_de_Conflitos_nas_Escolas_-_Guia_Pr%C3%A1tico_para_Educadores.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/666/1/LC209.pdf
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/666/1/LC209.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010&lng=pt&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782008000300010&lng=pt&tlng=pt


XXIV

Área de conhecimento ensinada por meio de projetos

BOALER, Jo. Mentalidades matemáticas. Tradução: Sandra M. M. da Rosa. Revisão técnica: Bárbara 
B. Born, Maitê Nanni Fracassi, Ilza C. M. Souza. Porto Alegre: Penso: 2018.

O livro é um guia de informações técnicas e atividades práticas que podem ser implementadas den-
tro e fora das salas de aula, para tornar a aprendizagem da Matemática mais agradável e acessível 
para todos os alunos. A autora aponta razões pelas quais a Matemática se tornou a grande vilã das 
experiências escolares dos alunos e, com base em sua extensa pesquisa, revela como professores, 
gestores e pais podem ajudá-los a transformar suas ideias e experiências com a Matemática, ao 
desenvolver neles uma mentalidade de crescimento.

BOALER, Jo. Mente sem barreiras: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. 
Tradução: Daniel Bueno. Revisão técnica: Eliane Reame, Walter Spinelli. Porto Alegre: Penso: 2020.

Neste livro, a autora revela as seis chaves para desvendar nosso potencial de aprendizagem, com 
base nas últimas descobertas científicas, tendo como pressuposto que o ato de aprender sobre nós 
mesmos muda fundamentalmente quem somos.

Importância do trabalho em equipe para projetos

COHEN, Elizabeth G.; LOTAN, Rachel A. Planejando o trabalho em grupo: estratégias para salas de aula 
heterogêneas. Tradução: Luís F. M. Dorvillé, Mila M. Carneiro, Paula M. S. F. Rozin. Revisão técnica: 
Mila M. Carneiro, José R. Lozano. Porto Alegre: Penso, 2017. 

Este livro traz as descobertas das mais recentes pesquisas sobre o que torna uma tarefa adequada 
para grupos. Mostra como o trabalho em equipe contribui para o crescimento e o desenvolvimento 
dos alunos e como os professores podem organizar suas salas de aula para que todos participem.

Participação da comunidade nos projetos integradores

BEZERRA, Zedeki Fiel et al. Comunidade e escola: reflexões sobre uma integração necessária. Educar, 
Curitiba, n. 37, p. 279-291, maio/ago. 2010. Editora UFPR. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
er/n37/a16n37.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020. 

Esta publicação apresenta reflexões acerca do estabelecimento de parceria entre a escola e a 
sua comunidade, com o intuito de promover ações escolares em um contexto participativo com 
a comunidade. 

SENAC. Projeto Integrador. Rio de Janeiro: Senac, 2015. (Coleção de Documentos Técnicos do Modelo 
Pedagógico Senac, 4).

A publicação apresenta os referenciais para o desenvolvimento de projetos integradores, visando 
explicitar o entendimento do Senac sobre eles como estratégia pedagógica e Unidade Curricular 
de Natureza Diferenciada, além de propor uma orientação para o desenvolvimento de projetos nos 
diversos ambientes de aprendizagem.

6. Leituras complementares

STEAM — Texto 1

Conheça o método de Educação Steam, que privilegia  
as Ciências Exatas e um currículo de projetos 

Uma política de educação baseada em projetos, disciplinas integradas e com foco nas 
ciências exatas. Essa é a Educação Steam [...].

Nesta entrevista, o pesquisador da Universidade de São Paulo Gustavo Pugliese, 
que estuda essa modalidade no Brasil, na Inglaterra e nos Estados Unidos e é um dos 
palestrantes do Educação 360 STEAM, explica o que é a Educação Steam que, segundo 
ele, virou febre nas escolas americanas de ponta nos últimos 20 anos e que já chegou 
ao Brasil.

http://www.scielo.br/pdf/er/n37/a16n37.pdf
http://www.scielo.br/pdf/er/n37/a16n37.pdf
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Como nasceu a Educação Steam?

Esse é um movimento que surgiu nos EUA com a constatação de que o modelo de 
ensino estava defasado em relação ao aumento da tecnologia na sociedade e de que existia 
uma potencial e prejudicial escassez de mão de obra nas áreas do Steam. Isso ameaçaria 
a liderança econômica dos EUA e o desempenho escolar dos alunos em ciências. Ou 
seja, o nascimento do movimento está muito ligado a uma demanda do mercado e da 
nova indústria. Ele foi apresentado como um currículo, pois para as escolas apareceu 
como uma prescrição para sanar essas questões.

Mas o que é a Educação Steam?

Para mim, não é apenas currículo ou metodologia. É claramente algo maior que isso: 
é política econômica, política educacional, é demanda da indústria e também parte de 
uma tendência maior, global, de incentivo a Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e 
Matemática. Esse movimento pressupõe a integração entre as cinco áreas, com os alunos 
botando bastante a mão na massa. Um dos pontos fundamentais é que ela é baseada em 
desafios. Isso é bastante presente, o que deixa o aluno participativo e ativo. A apren-
dizagem, na Educação Steam, parte principalmente de um problema apresentado pelo 
professor que vai ser trabalhado com os alunos. Não é algo tradicional. Elas aprendem 
a partir da prática e da investigação, partindo desse problema, que vai envolver as áreas 
que compõem o nome Steam.

Essas disciplinas privilegiam as áreas exatas. E como ficam as humanas?

O Steam nasceu Stem, sem o “a” de Artes. Ele foi incluído após se perceber que tirar 
essa parte do currículo seria mais do mesmo: ou seja, isolamento de disciplinas. Não faz 
sentido uma proposta interdisciplinar que não envolva essas outras áreas. E algumas 
propostas começaram a incluir. Mas tem um problema, porque muitas vezes a arte acaba 
entrando apenas como um acessório lúdico ou de uma forma utilitarista, e não como 
um campo de conhecimento.

Como assim?

Ela acaba entrando para ilustrar, serve para decorar. Para pintar o carro que o aluno 
fez. A função educadora, a crítica estética e até conceitual da arte não entra nessas pro-
postas, que utilizam a arte de forma equivocada.

O desenvolvimento do senso crítico dos alunos fica prejudicado?

Depende de como o currículo Steam será considerado. Caso a escola assuma a pers-
pectiva inicial, que veio do mercado e prevê um abandono das ciências humanas, aí 
haverá, sim, um prejuízo. Entretanto, o Steam pode entrar de uma maneira muito inte-
ressante, construindo um currículo interdisciplinar e considerando a natureza, a história 
e a filosofia da Ciência. Existe um modelo de pedagogia chamado Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Ele parte do princípio que é impossível trabalhar temas sem contextualizar 
o conceito social. Então, é possível uma Educação Steam que desenvolva o pensamento 
crítico dos alunos. Depende só do currículo e da formação dos professores.

As escolas mexem em sua estrutura para se adequar à Educação Steam?

Sim. Ela rompe com a separação das disciplinas e passa a trabalhar por projetos. 
Isso exige maturidade da escola. Os projetos podem ser de robótica, mobilidade, sa-
neamento. O currículo é montado por temas ou competências, não por disciplinas. Não 
faz sentido, da perspectiva original de integração das disciplinas, incluir um professor 
de Steam e deixar ele isolado das outras disciplinas, do professor de Matemática, de 
Ciências, de Física...

Como isso funciona nos EUA?

Quando começaram essas políticas, nos anos 2000, apareceu uma série de programas 
que levavam aulas adicionais aos estudantes no contraturno. Também foram criados 
programas de formação de professores. Isso virou uma febre, a ponto de nascer a 
preocupação de abandonar as áreas humanas. Uma vez, o Obama (Barack Obama, ex-
-presidente dos EUA) falou que precisava de mais Steam e de menos Sociologia. Isso 
gerou uma revolta, porque ele mesmo é sociólogo e revelou uma política de Estado em 
torno dessa febre.
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E no Brasil?

Ficou restrita ao setor privado. Tornou-se um diferencial, um produto. A ideia de um 
currículo Steam virou um produto rentável, um diferencial que as escolas podem oferecer. 
Nos últimos anos, começaram a surgir muitos colégios com programação e robótica. 
Quase não existem políticas que partem do estado, mas de ONGs que desenvolvem 
formação de professores Steam.

E qual a consequência disso?

Isso aprofunda as desigualdades da escola. Mesmo nos Estados Unidos é assim. Mu-
lheres, imigrantes, afro-americanos e latinos foram excluídos. Existe um risco de o Steam 
continuar reproduzindo as desigualdades dessas minorias. O Obama começou a criar um 
monte de programas de inclusão, mas ainda existe, no mundo todo, uma necessidade de 
torná-lo mais democrático. O Steam virou um diferencial. Quem pode pagar tem acesso, 
quem não pode fica sem. Isso gera consequências grandes em termo de sociedade.

Qual a sua avaliação do Steam?

Eu acho que é um movimento muito interessante e necessário no sentido de que vem 
remexendo o jeito de ensinar e perceber a ciência. É muito importante que o ensino 
tradicional, em que o aluno não participa, seja contestado, com metodologias ativas, 
maior participação e integração maior.

ALFANO, Bruno. Conheça o método de Educação Steam, que privilegia as Ciências Exatas 
e um currículo de projetos. Extra, Globo, 11 nov. 2018. Disponível em: <https://extra.globo.
com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-

as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html>. Acesso em: 2 fev. 2020.

A metodologia de projetos — Texto 2

Metodologia de Projetos no ensino básico e tecnológico:  
uma educação emancipadora

[...]

Metodologia de Projetos

A palavra projeto aparece em campos diferentes como expressões múltiplas, bem ca-
racterísticas de nossa época: projeto de pesquisa, projeto de vida, projeto da instituição, 
projeto pedagógico da escola, projeto de instalação profissional, entre outros.

[...]

O trabalho com projetos representa uma nova mentalidade e abertura da escola frente 
a um mundo movido por novos motores e modelos. São planejamentos de trabalhos 
que partem de um tema ou de um problema, que exigem pesquisa, trabalho em equipe, 
ações e tarefas ou de um problema, que podem proporcionar uma rica aprendizagem 
em tempo real dentro e fora dos muros escolares, fazendo emergir autonomia, autodis-
ciplina, criatividade, iniciativa, tornando, enfim, o processo de aprendizagem dinâmico, 
significativo e interessante, bem mais atraente que as exaustivas aulas expositivas nas 
quais conteúdos fragmentados são impostos (PRADO, 2011, p. 11).

[...]

Segundo Almeida e Prado (2003), para fazer a mediação pedagógica o professor precisa 
acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, ou seja, entender seu caminho, seu 
universo cognitivo e afetivo, bem como sua cultura, história e contexto de vida. Além 
disso, é fundamental que o professor tenha clareza da sua intencionalidade pedagógica 
para saber intervir no processo de aprendizagem do aluno, garantindo que os conceitos 
utilizados, intuitivamente ou não, na realização do projeto sejam compreendidos, siste-
matizados e formalizados pelo aluno.

Desafios e atividades podem ser dosados, planejados, acompanhados e avaliados 
com apoio de tecnologias. Os desafios bem planejados contribuem para mobilizar as 
competências desejadas – intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais. Eles 
exigem pesquisar, avaliar situações, pontos de vista diferentes, fazer escolhas, assumir 
riscos, aprender pela descoberta e caminhar do simples para o complexo. Nas etapas de 
formação, os alunos precisam de acompanhamento de profissionais mais experientes 
para levá-los a tornar conscientes os processos, a estabelecer conexões não percebidas, 
a superar etapas mais rapidamente e a confrontá-los com novas possibilidades.

https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html
https://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/conheca-metodo-de-educacao-steam-que-privilegia-as-ciencias-exatas-um-curriculo-de-projetos-23226371.html
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Os professores que agem dessa forma são chamados “facilitadores da autonomia”, 
conforme Boruchovitch e Bzuneck (2001). Os educadores que agem dessa forma nutrem 
as necessidades psicológicas básicas de autodeterminação, de competência e de segu-
rança de seus alunos. Para que isso ocorra, eles oferecem oportunidades de escolha e 
de feedback significativos, reconhecem e apoiam os interesses dos alunos, fortalecem sua 
autorregulação autônoma e buscam alternativas para levá-los a valorizar a educação; 
em suma, tornam o ambiente de sala de aula agradável e principalmente informativo, 
onde os alunos se sintam motivados a aprender, pois é na sala de aula que grande parte 
do processo de ensino e aprendizagem ocorre (CUNHA, 2011).

As pesquisas nas áreas da Psicologia mostram a importância da motivação na apren-
dizagem. Sem motivação não há aprendizagem escolar. Dado que o aprendizado, pelo 
menos o explícito e intencional, requer continuidade, prática e esforço, é necessário ter 
motivos para se esforçar, é necessário (na etimologia da palavra motivação) mobilizar-se 
para o aprendizado (POZO; CRESPO, 2009).

Em detrimento das metodologias tradicionais, a Metodologia de Projetos preserva 
a identidade do aluno. Segundo Dubar (1991), a “identidade” seria o resultado, ao mes-
mo tempo estável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e 
estrutural, dos processos de socialização que conjuntamente constroem os indivíduos.

Assim, Ventura (2002, p. 38) afirma que a identidade humana se constrói e se reconstrói 
ao longo da vida, como produto de socializações sucessivas a partir de dois processos:

• o processo biográfico, em que os indivíduos constroem suas atividades sociais e pro-
fissionais ao longo do tempo em suas relações institucionais (família, escola, empresas, 
entre outros);

• o processo relacional, em que os indivíduos exprimem suas identidades associadas aos 
conhecimentos, competências e imagens de si mesmos, em busca do reconhecimento, 
num dado momento e num determinado local.

Ventura entende que a Metodologia de Projetos pode oferecer uma estratégia de 
construção de identidades, uma vez que o aluno percebe que o projeto será uma ocasião 
de conquistar maior reconhecimento social, o que afeta positivamente sua identidade.

[...]

O conceito de educar pela pesquisa é uma abordagem que exige mudanças radicais na 
organização das atividades de aula, envolvendo perguntas e respostas capazes de desafiar 
continuamente conhecimentos já construídos. Educar pela pesquisa é aqui defendido 
como participar do processo da ciência, conjunto de ações concretizado na linguagem, 
com intenso envolvimento da fala, da leitura e da escrita. Assumindo-se as verdades 
como em permanente movimento de reconstrução, argumenta-se que pesquisar na sala 
de aula propicia espaços para a emergência de sujeitos históricos, com capacidade para 
intervir nas transformações sociais dos contextos em que vivem. A pesquisa na sala de 
aula, na abordagem deste texto, pode ser uma atitude do professor de Química, assim 
como dos professores das demais áreas.

[...]

SILVA, Ricardo Bussons da et al. Metodologia de Projetos no ensino básico e tecnológico: 
uma educação emancipadora. Educação Pública, 12 dez. 2017. Disponível em: <https://

educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/17/24/metodologia-de-projetos-no-ensino-bsico-e-
tecnolgico-uma-educao-emancipadora>. Acesso em: 2 fev. 2020.

A área de conhecimento ensinada por meio de projetos — Texto 3

O ensino de Matemática por meio de projetos de trabalho
[...]

Projetos de trabalho: uma abordagem de ensino  
voltada à formação integral do aluno. 

[...]

Na área de educação matemática, Bello e Bassoi (2003, p. 32) declaram que, através 
dos projetos, é possível proporcionar aos educandos “encontrar diferentes caminhos 
para abordar uma situação-problema, isto é, utilizar a linguagem matemática para sua 
compreensão, simplificação e/ou resolução”. Ao relacionar a matemática com as diversas 

https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/17/24/metodologia-de-projetos-no-ensino-bsico-e-tecnolgico-uma-educao-emancipadora
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/17/24/metodologia-de-projetos-no-ensino-bsico-e-tecnolgico-uma-educao-emancipadora
https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/17/24/metodologia-de-projetos-no-ensino-bsico-e-tecnolgico-uma-educao-emancipadora
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áreas do conhecimento, promove-se que “as estruturas matemáticas não são mais o foco 
central do estudo, mas um recurso a mais na organização das ideias e conceitos a serem 
explorados ou investigados” (BELLO & BASSOI, 2003, p. 33). Em Pais (2006, p. 17) vê-se 
a mesma linha de pensamento, quando o autor afirma que “nenhum saber isolado tem 
significado por si mesmo. O saber depende de várias condições e resulta da convergência 
integrada das forças de um agenciamento”. 

Devido ao caráter indutivo no tratamento do conhecimento, Martins (2005) afirma 
que o trabalho por meio de projetos promove o rompimento com um ensino livresco, 
abrindo-se assim espaço para uma aprendizagem através da construção. Com isso, os 
alunos são educados para o futuro, porém sem deixar de lado os acontecimentos do 
presente. “Outra característica marcante dos projetos é a possibilidade do desenvolvi-
mento em múltiplas áreas do conhecimento” (NOGUEIRA, 2001, p. 81); isso se deve ao 
enfoque interdisciplinar de sua proposta, além de permitir a compreensão e a expressão 
de múltiplas maneiras de aprender. Dentro da Metodologia de Projetos, encontramos 
mais especificamente o tipo Projetos de Trabalho, definida por Moura e Barbosa (2007, 
p. 28) como: 

São projetos desenvolvidos por alunos em uma (ou mais) disciplina (s), no contexto escolar, 
sob orientação de professor, e têm por objetivo a aprendizagem de conceitos e desenvolvimento 
de competências e habilidades específicas. Esses projetos são conduzidos de acordo com uma 
metodologia denominada Metodologia de Projetos, ou Pedagogia de Projetos.

[...]

Piaget descarta a hipótese de que o indivíduo carrega consigo (hereditariamente) as 
estruturas mentais para o conhecimento. Para a teoria construtivista, o conhecimento é a 
“resultante da ação do sujeito sobre os objetos de conhecimento” (ARAÚJO, 2003, p. 42). 

Com isso, a educação não poderá ser vista mais de maneira passiva, mas sim ativa, 
sendo que o educando necessita reconhecer-se como construtor do conhecimento, 
como autor de sua produção. Neste contexto, o professor deixa de ser a única fonte de 
informações acessada pelos alunos, assumindo uma postura de facilitador e orientador 
da busca por informações importantes para seu trabalho. 

Sobre essa temática, Nogueira (2001, p. 114) esclarece: 

[...] uma atividade desenvolvida com a formatação de projetos possibilita a ampliação do 
processo de construção do conhecimento, já que os alunos realizam a descrição de suas hi-
póteses planejadas, executam os processos para pesquisa e descobertas, analisam e refletem 
sobre suas aquisições e ainda utilizam-se de seu senso crítico, depurando e replanejando seus 
trabalhos. Todo esse processo, além de ser mais interativo, o que sem dúvida vai motivá-los, 
respeita a individualidade, suas carências e suas habilidades. 

A intencionalidade do trabalho com projetos é outro requisito fundamental para o 
êxito dessa proposta. Portanto, os objetivos traçados precisam ser muito claros, ou seja, 
os alunos precisam compreender o porquê de uma determinada temática e as ativida-
des a serem desenvolvidas. Atendendo a esses pontos, o processo de construção do 
conhecimento será facilitado, pois os alunos entenderão a importância da investigação 
que estão realizando.

Os projetos, na realidade, são verdadeiras fontes de investigação e criação que passam sem 
dúvida por processos de pesquisa, aprofundamento, análise, depuração e criação de novas 
hipóteses, colocando em prova a todo momento as diferentes potencialidades dos elementos 
do grupo, assim como as suas limitações. Tal amplitude neste processo faz com que os alunos 
busquem cada vez mais informações, materiais, detalhamentos, etc., fontes estas de constantes 
estímulos no desenrolar do desenvolvimento de suas competências. (NOGUEIRA, 2005, p. 80) 

Considerando o ensino com a metodologia dos Projetos de Trabalho, verifica-se 
a contribuição para uma educação matemática voltada para os seguintes aspectos: 
interdisciplinaridade; resolução de situações-problemas; desenvolvimento do espírito 
investigativo dos alunos; relacionamento entre conteúdos escolares e a vida cotidiana; 
passagem de uma explicação empirista para uma visão científica dos fatos, aconteci-
mentos e do meio onde o indivíduo vive. 

[...]

COSTA, Jaqueline de Morais et al. O ensino de Matemática por meio de 
projetos de trabalho. In: Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia, 3.  

Ponta Grossa, 26-28 ago. 2012. Disponível em: <http://www.sinect.com.br/
anais2012/html/artigos/ensino%20mat/11.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020. 

http://www.sinect.com.br/anais2012/html/artigos/ensino%20mat/11.pdf
http://www.sinect.com.br/anais2012/html/artigos/ensino%20mat/11.pdf
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ALVES, G. F. O. O que é algoritmo? Dicas de programador, 4 mar. 2013. Disponível em: <https://

dicasdeprogramacao.com.br/o-que-e-algoritmo/>. Acesso em: 2 fev. 2020.

Nesse artigo, o autor explica o que é um algoritmo, como ele está presente em nosso dia a dia 

e que, muitas vezes, o executamos de forma inconsciente. Ele mostra as linhas gerais para se tra-

balhar a ferramenta algoritmo e sua representação gráfica, o fluxograma, citadas em várias séries 

da BNCC de Matemática.

AMADO, J. S.; FREIRE, I. P. Indisciplina e violência na escola: compreender para prevenir. Porto: Asa, 2002. 

Editado em Portugal, este livro traça um panorama do ambiente escolar naquele país, mas que 

traz semelhanças com situações vividas no Brasil. Os autores apresentam pistas para se prevenir 

problemas de violência escolar.

BELLONI, M. L.; SUBTIL, M. J. Dos audiovisuais à multimídia. In: BELLONI, M. L. (org.). A formação na 

sociedade do espetáculo. São Paulo: Loyola, 2002.

Os autores traçam a trajetória das ferramentas midiáticas utilizadas em Educação. Apresentam 

o conceito de “sociedade do espetáculo”, que possibilita entender, de forma mais clara, o convívio 

com o mundo digital.

BÉVORT, E.; BELLONI, M. Mídia-educação: conceitos, história e perspectivas. Educação & Sociedade, 

Campinas, v. 30, n. 109, p. 1081-1102, set./dez. 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/

v30n109/v30n109a08.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020.

Este artigo introduz algumas tendências atuais da midiaeducação no mundo, seus conceitos e 

ações, buscando contribuir para seu desenvolvimento no Brasil, em um momento importante em 

que as mídias estão onipresentes.

BILHIM, J. Teoria organizacional: estruturas e pessoas. 2. ed. Lisboa: Instituto Superior de Ciências 

Sociais e Políticas, Artes Gráficas, 1996.

O livro apresenta características gerais sobre a relação de uma instituição com as pessoas que 

nela trabalham. Importante leitura para entendermos a sala de aula como uma organização com 

pessoas que se relacionam de acordo com objetivos predeterminados.

BRACKMANN, C. Desenvolvimento do pensamento computacional através de atividades desplu-

gadas na Educação Básica. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Centro 

de Estudos Interdisciplinares em Novas Tecnologias na Educação, Programa de Pós-Graduação em 

Informática na Educação, Porto Alegre, 2017.

Esta pesquisa teve como objetivo a verificação da possibilidade de desenvolver o pensamento 

computacional na Educação Básica, utilizando exclusivamente atividades desplugadas (sem o uso 

de computadores) em alunos da Educação Primária. Nesse sentido, visou possibilitar que crianças 

em regiões/escolas onde não há computadores/dispositivos eletrônicos, internet e até mesmo 

energia elétrica também possam se beneficiar desse método.

BRASIL. BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2019. Disponível em: <http://

basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 

2 fev. 2020.

Esse documento tem como finalidade definir as bases para a construção do currículo de cada 

escola de Ensino Básico do Brasil. Traz detalhamento das competências gerais e específicas de  

cada área ou disciplina e dos objetos de conhecimento relacionados aos objetivos de aprendizagem.
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p. 99-132. 2014.
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em: <https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/666/1/LC209.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2020. 

Em sua tese de mestrado, a autora portuguesa analisa o dia a dia de uma escola sem registros 
de conflitos muito graves, resultado do trabalho de toda a comunidade escolar, que lutou para im-
plementar o projeto “Mediação entre pares na escola”, em parceria protocolar com a Universidade 
Aberta – CEPA.
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cultura-da-paz-nas-escolas>. Acesso em: 2 fev. 2020.

O autor comenta a importância de instituir a cultura da paz nas escolas, para que a convivência 
seja mais harmônica e respeitosa entre os diversos atores que atuam juntos no dia a dia.
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em: 2 fev. 2020.

Entrevista com a coordenadora do site Mapa Educação, que realizou uma pesquisa com 12 mil 
jovens de todo país – O Manifesto Jovem –, que revelou que em torno de 95% dos entrevistados 
têm vontade de mudar a educação brasileira. 

SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. Bolema – Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, 
n. 14, p. 66-91, 2000. 

O autor analisa situações de sala de aula e apresenta um quadro de possibilidades para a me-
lhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática.
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PARTE ESPECÍFICA

1. As Orientações para o Professor
Estas Orientações para o Professor oferecem diretrizes 

gerais para o desenvolvimento da proposta teórico-metodo-
lógica. O material busca subsidiar o trabalho docente em sala 
de aula com sugestões para o planejamento e a organização 
das etapas de realização do projeto, por meio de estratégias de  
ensino que podem ser adotadas em determinada situação  
de aprendizagem, indicações de materiais e fontes de pesqui-
sa, formas de apresentação e sistematização das informações 
obtidas, propostas de atividades complementares, sugestões 
de interpretação de imagens, textos, notícias, materiais au-
diovisuais etc. 

Na nova perspectiva educacional para o século XXI, a 
realização pura e simples de atividades, como uma linha de 
produção fabril, não é mais suficiente. É preciso desenvolver 
competências e habilidades mais amplas, que ajudem nas re-
lações cognitivas, afetivas e emocionais entre todos os atores 
envolvidos no processo de ensino-aprendizado. 

Mais exercícios, mais repetição e mais testes 
podem até resultar em uma nota maior, mas não 
prepararão o aluno de forma integral e, muito menos, 
darão conta de desenvolver todas as competências 
de que ele necessita para enfrentar os desafios do 
século 21. Enquanto o mundo abre espaço e cobra 
que os jovens sejam protagonistas de seu próprio 
desenvolvimento e de suas comunidades, o ensino 
tradicional ainda responde com modelos criados 
para atender demandas antigas. A realidade é que 
o ser humano é definitivamente complexo e, para 
desenvolvê-lo de maneira completa, é necessário 
incorporar estratégias de aprendizagem mais fle-
xíveis e abrangentes.

Uma das saídas para reconectar o indivíduo ao 
mundo onde vive passa pelo desenvolvimento de 
competências socioemocionais. Nesse processo, tanto 
crianças como adultos aprendem a colocar em prática 
as melhores atitudes e habilidades para controlar 
emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, 
manter relações sociais positivas e tomar decisões de 
maneira responsável, entre outros. Uma abordagem 
como essa pode ajudar, por exemplo, na elaboração de  
práticas pedagógicas mais justas e eficazes, além  
de explicar por que crianças de um mesmo meio 
social vão trilhar um caminho mais positivo na vida, 
enquanto outras, não.

[...] No livro Uma questão de caráter (Intrínseca, 272 
págs.), o escritor e jornalista americano Paul Tough 
vai além, e coloca que o sucesso no meio universitário 
não está ligado ao bom desempenho na escola, mas 
sim à manifestação de características como otimismo, 
resiliência e rapidez na socialização. O livro ainda 
explica que competências socioemocionais não são 
inatas e fixas: “elas são habilidades que você pode 
aprender; são habilidades que você pode praticar; 

e são habilidades que você pode ensinar”, seja no 
ambiente escolar ou dentro de casa.

KALENA, Fernanda; ROCHA, Marília; OLIVEIRA, 
Vinícius de. Especial Competências Socioemocionais. 

O que é: Educação para o século 21. Porvir-Instituto 
Ayrton Senna, 2014. Disponível em: <https://porvir.org/

especiais/socioemocionais/>. Acesso em: 24 jan. 2020.

A preparação para o desenvolvimento de habilidades so-
cioemocionais também é uma preocupação desta obra, uma 
vez que elas fazem parte do desenvolvimento da cognição e 
da comunicação, que, por sua vez, favorecem os processos de 
ensino e de aprendizagem. O texto a seguir amplia e reforça 
nossa reflexão sobre o tema.

[...] Calcado no pressuposto de que o aprender 
envolve não só os aspectos cognitivos, mas também 
os emocionais e os sociais, este estudo foca a com-
preensão das inter-relações entre o desenvolvimento 
das habilidades socioemocionais e o processo de 
ensino e de aprendizagem. Compreender como tais 
habilidades podem contribuir com a melhoria do 
desempenho escolar e vida futura dos estudantes 
permite construir caminhos que promovam o desen-
volvimento, aprimoramento e consolidação de uma 
educação de qualidade. 

[...] Não é mais possível conceber que apenas a 
cognição comparece à sala de aula: os estudantes 
têm emoções, estabelecem vínculos com os objetos 
do conhecimento, com os colegas, com os professo-
res, com a família, com os amigos, com o mundo. Os 
professores também. Todos nós rimos, choramos, 
sofremos, nos encantamos, desejamos, fantasiamos, 
teorizamos... Somos seres de relação, repletos de vida, 
há infinitos universos dentro e fora de nós – não há 
como fugir disso.

ABED, Anita Lilian Zuppo. O desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais como caminho para 
a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da 
educação básica. MEC – Ministério da Educação 

e Cultura, São Paulo. 2014, p. 6. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_

docman&view=download&alias=15891-habilidades-
socioemocionais-produto-1-pdf&Itemid=30192>. 

Acesso em: 21 dez. 2019.

Este manual também oferece recomendações de leitura 
de textos científicos que contemplam o aprofundamento do 
referencial teórico e conceitual das disciplinas do projeto, 
para favorecer a articulação entre teoria e prática. O contato 
com esse tipo de leitura reforçará o enfoque interdisciplinar 
dos projetos adequando o processo de ensino-aprendizagem 
aos novos desafios da sociedade contemporânea, os quais 
requerem uma visão global e integrada do conhecimento 
de forma mais relacional, crítica e contextualizada, para uma 
maior compreensão da realidade. Isso também servirá de sub-
sídio para o desenvolvimento de indivíduos com consciência 
crítica e responsabilidade. 
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Procuramos fornecer sugestões de sites, blogues, vídeos 
e de outras fontes da internet, para a realização de pesquisas, 
atividades práticas e a elaboração do produto final. 

As decisões a serem tomadas durante o projeto também 
exigirão dos alunos o desenvolvimento das habilidades co-
municativas em diferentes contextos, ampliando a capacidade 
de trocar informações, experiências e ideias, sempre de forma 
respeitosa e resiliente às adversidades. Durante a realização 
dos projetos, a profundidade de interação dos alunos será 
proporcional ao entendimento e reconhecimento de que as 
pessoas podem não aprender da mesma forma. Isso reforça 
a necessidade de diversificar as formas de “explicar” em dife-
rentes linguagens (para sensibilizar as múltiplas inteligências) 
e argumentar com base em fatos e em dados de fontes con-
fiáveis, que ajudem no aperfeiçoamento das competências 
de comunicação.

[...] Desde meados da década de 1980, Gardner vem 
aprofundando seus estudos sobre a “Teoria das Inteli-
gências Múltiplas”. O autor define inteligência como 
o potencial biopsicológico para resolver problemas 
e criar produtos culturalmente valorizados; assim, 
dependendo do tipo de problema enfrentado, uma ou 
mais inteligências são acionadas (GARDNER, 2000). 
O problema “acertar uma flecha em um alvo” exige 
uma inteligência bastante diferente do que o proble-
ma “compreender uma pessoa que está sofrendo” ou 
“resolver uma equação de segundo grau”. 

ABED, Anita Lilian Zuppo. O desenvolvimento das 
habilidades socioemocionais como caminho para 
a aprendizagem e o sucesso escolar de alunos da 

educação básica. MEC – Ministério da Educação e 
Cultura, São Paulo, 2014. p. 72-73. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_
docman&view=download&alias=15891-habilidades-

socioemocionais-produto-1-pdf&Itemid=30192>. 
Acesso em: 21 dez. 2019.

Estas orientações oferecem, ainda, diretrizes metodológicas 
de como organizar os alunos de acordo com cada situação de 
aprendizagem, como suscitar a curiosidade, os questionamen-
tos, o debate e a reflexão sobre questões relevantes enfatizadas 
no projeto e como despertar o interesse da turma em aplicar 
o conhecimento obtido em situações concretas. Instruções de 
como produzir e divulgar o produto final analisado no projeto 
integrador e de como avaliá-los com base em seu desempenho 
individual e em seu grau de envolvimento em trabalhos coleti-
vos também são comentadas. 

Pretendemos auxiliar os professores a utilizar diversas for-
mas de avaliação para o projeto, tanto em relação aos resultados 
obtidos com as atividades parciais quanto ao produto final.

2.  Estrutura do projeto integrador  
da obra
A estrutura dos projetos integradores contempla os 

seguintes itens:

Título
O título do projeto integrador é a abertura para o tema 

gerador que será desenvolvido durante as etapas propostas. 
Sendo um elemento estimulador, provoca o interesse e a curio-
sidade dos leitores, convidando-os a conhecer e compreender 
a relevância e os propósitos do projeto. Tem também o intuito 
de estabelecer relação entre o tema tratado e o produto final 
desenvolvido. Desse modo, o título deve ser sempre destacado 
nas estratégias de divulgação do projeto e de apresentação do 
produto final à comunidade escolar e/ou local.

Imagem-síntese
Na página de abertura de cada projeto integrador, con-

templa-se uma ou mais imagens-síntese, relacionadas ao tema 
principal, com elementos constitutivos passíveis de observação 
e descrição pelos alunos. Ao mesmo tempo, ela é instigante, 
propicia a associação de ideias, analogias e indagações refe-
rentes aos objetos representados, podendo, em determinados 
casos, sugerir múltiplas formas de interpretação.

Questões articuladoras
As questões articuladoras da página de abertura do 

projeto são formuladas para subsidiar e orientar os alunos 
na observação, descrição e interpretação da(s) imagem(ns)-
-síntese. Destinam-se também a averiguar o conhecimento 
prévio dos alunos sobre os assuntos que serão abordados ao 
longo do projeto, estimulando o debate de ideias, o relato de 
opiniões, a escrita ou as formas de representações artísticas 
visando a despertar o interesse, a curiosidade e a motivação 
dos alunos para a realização do projeto.

Objetivos
Trata-se da apresentação das finalidades do projeto in-

tegrador, relacionando-as às metas que se pretende atingir 
e às competências e às habilidades desenvolvidas com as 
atividades propostas.

Justificativa
A justificativa do projeto integrador destina-se à apresen-

tação de argumentos que justifiquem a relevância do tema 
como objeto de aprendizagem e também para o contexto 
social em que o aluno está inserido, representando sua fun-
ção social. É uma resposta ao questionamento: Por que devo 
realizar este projeto?

Produto final
É a consolidação de todo o trabalho desenvolvido du-

rante o projeto, resultando em um produto final tangível e 
relevante para a comunidade escolar e/ou local. Em geral, 
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trata-se da parte prática do projeto, por meio da aplicação 
dos resultados obtidos nas pesquisas e nas atividades 
realizadas ao longo das etapas. A elaboração e a apresen-
tação do produto final pela turma possibilita desenvolver 
uma série de habilidades técnicas, socioemocionais e de 
trabalho em equipe.

Cronograma
É o planejamento da realização de todas as etapas do 

projeto, permitindo ao professor e aos alunos terem uma 
estimativa média do tempo hábil para realizá-las, já que a 
duração de cada uma pode variar de acordo com o planeja-
mento curricular.

Materiais necessários
Relação de materiais de papelaria, equipamentos eletrô-

nicos, aplicativos e softwares necessários para a realização 
das etapas do projeto e para a produção e divulgação do 
produto final.

Situação-problema
Apresenta uma questão a ser analisada e pesquisada, a 

qual está relacionada às áreas do saber envolvidas no projeto, 
desafiando o aluno a aplicar o conhecimento científico e os 
saberes procedimentais para encontrar respostas ou possíveis 
soluções para a proposição apresentada. Além disso, propõe-
-se a despertar o interesse dos alunos, direcionando-os aos 
principais objetivos do projeto. 

O projeto integrador e as competências  
e habilidades da BNCC

Nestas Orientações para o Professor são apresentadas as 
competências gerais, as competências específicas das áreas 
de conhecimento envolvidas, de acordo com a BNCC, além 
das habilidades específicas de cada disciplina que compõem 
a base estruturante do projeto integrador.

Etapas
As propostas de pesquisas, atividades, reflexões, debates 

dirigidos e procedimentos práticos e experimentais reque-
ridos para a realização do projeto, bem como as formas de 
apresentação e avaliação dos resultados obtidos, são de-
senvolvidas nas etapas. Cada projeto integrador contempla, 
geralmente, de cinco a nove etapas. 

Perguntas mobilizadoras
No início de cada etapa do projeto, as principais temá-

ticas que serão abordadas são introduzidas como questio-
namentos, para que os alunos reflitam e, depois, debatam 
coletivamente. Ao refletir sobre cada uma, os alunos têm a 
oportunidade de trazer à tona os conhecimentos prévios e 
de mundo que já possuem, relacionando-os aos conteúdos 
que serão estudados e pesquisados, contextualizando o tema 
proposto e fazendo o vínculo deste com a realidade que os 
cerca e do lugar onde vivem.

Retomando as etapas do projeto e 
encaminhando o produto final 

Consolidando todas as demais etapas, a última apresenta 
as orientações específicas de como elaborar o produto final, 
por meio da sistematização dos resultados obtidos pelas pes-
quisas e atividades realizadas nas etapas anteriores do projeto 
e pela vinculação entre o conhecimento teórico adquirido e os 
procedimentos operacionais destinados ao desenvolvimento 
do produto e à sua apresentação ao público-alvo. 

Os dados obtidos nas etapas anteriores devem ser orga-
nizados em um quadro com informações referentes ao que 
foi feito pelos alunos e o que conseguiram aprender em cada 
uma das etapas concretizadas. Instruções de como elaborar 
o produto e as formas em que será apresentado ao público 
também são descritas nessa etapa do projeto.

Avaliando o projeto
As propostas de avaliação do projeto integrador englo-

bam orientações relativas às formas de avaliação das etapas e 
do produto final, considerando o cumprimento dos objetivos 
e das metas propostas. É uma oportunidade de reflexão in-
dividual e coletiva sobre o desenvolvimento das atividades e 
dos resultados obtidos, levando os alunos a pensar de forma 
crítica e a expor seus pontos de vista. 

Saiba+, Leia+, Assista+
Essas seções trazem sugestões de leitura, sites e vídeos 

relacionados aos temas abordados durante as etapas de 
elaboração do projeto integrador, bem como métodos e 
procedimentos operacionais requeridos para a realização 
das atividades propostas, objetivando ampliar e aprofundar o 
conhecimento dos alunos. Algumas dessas sugestões servem 
de atividades para serem aplicadas em sala de aula ou em 
casa, sempre incentivando os alunos a refletir antes, durante 
e depois de realizá-las. 
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Tema integrador a ser trabalhado:
STEAM

Abordagem teórico-metodológica

Sobre a abordagem teórico-metodológica, ler a Parte 
Geral destas Orientações para o Professor. 

Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s) 
no âmbito deste tema integrador

I. Produzir uma embalagem inovadora, econômica e sus-
tentável para uma indústria do setor alimentício local. 

II. Avaliar as embalagens existentes no mercado e sua efi-
ciência no transporte e no armazenamento, capacidade 
de conservação sem contaminações etc.

III. Identificar o formato e o tipo mais apropriado de emba-
lagem a ser desenvolvido de acordo com a necessidade 
do cliente (indústria local).

IV. Desenvolver uma embalagem com o melhor custo-bene-
fício, considerando o uso de materiais e a capacidade de 
armazenar o produto em boas condições.

V. Identificar materiais recicláveis ou reutilizáveis para utilizar 
na produção da embalagem, desenvolvendo senso de 
proteção e preservação ao meio ambiente.

Justificativa

Há milhares de anos, a necessidade de transportar, arma-
zenar e conservar alimentos e água estava presente na vida 
dos seres humanos, e as soluções eram encontradas na própria 
natureza, utilizando-se materiais como folhas de plantas e 
pedaços de bambu.

Com o tempo, o ser humano começou a dominar novas 
técnicas, as embalagens foram aprimoradas e iniciou-se a 
fabricação de recipientes de tecido, madeira, cerâmica, vidro, 
papel, até chegar ao alumínio e ao plástico de hoje.

Até o início do século passado, a venda de produtos 
alimentícios era feita, em sua maioria, a granel, até que, na 
década de 1950, surgiram no Brasil os supermercados e o 
conceito de autoatendimento. Com a ampliação das vendas, 
foram criadas e desenvolvidas embalagens cada vez mais 
inovadoras e com novos conceitos, como o de atrair o consu-
midor. Ao mesmo tempo que a venda e o consumo em larga 
escala aumentaram, o descarte de embalagens também cres-
ceu, ocasionando um impacto negativo ao meio ambiente. 

É por tudo isso que refletir e compreender a evolução das 
embalagens, seus usos e suas funções, o descarte consciente e 

o uso de novas tecnologias e materiais para reduzir o impacto 
ao meio ambiente é importante. 

Além disso, trabalhar com situação-problema, envolvendo 
planejamento, prototipagem, teste de produto e produção 
de embalagem inovadora, econômica e sustentável, requer 
o desenvolvimento de habilidades que poderão ser utilizadas 
em situações profissionais ou pessoais futuras, nas quais o 
papel será de protagonista e empreendedor.

Situação-problema
A maioria dos produtos que consumimos, alimentícios ou 

não, precisa ser embalada para chegar até as nossas mãos. Por trás 
disso, há vários estudos e análises para produzir uma embalagem 
atraente e eficiente na armazenagem, conservação e transporte.

Com base na demanda de um cliente do setor alimentício, 
a turma, dividida em grupos, desenvolverá uma solução de 
engenharia, criando uma embalagem inovadora, econômica 
e sustentável. 

Para isso, os alunos vão identificar uma indústria local, em 
sua comunidade, que venda algum produto alimentício, como 
doces, bolos, salgados e refeições, e precise de uma embala-
gem inovadora, econômica e sustentável para efetuar a venda. 
É preciso compreender o que o futuro cliente necessita para 
vender o produto e atrair os consumidores, para desenvolver 
e produzir a embalagem, analisando e considerando vários 
pontos, como os melhores formato e material, como o produto 
será acondicionado e transportado, além de avaliar o impacto 
ao meio ambiente e a viabilidade econômica.

Depois de pronto, por meio de uma pesquisa de campo, o 
protótipo será avaliado por um grupo de consumidores, com o 
objetivo de verificar a aceitação da embalagem, considerando-
-se aspectos como funcionalidade e estética, e obter sugestões 
de melhoria para o produto final.

Temas contemporâneos

Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente.

Competências Gerais da BNCC — Ensino Médio
Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes compe-

tências gerais previstas na BNCC:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente cons-

truídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva.

A competência 1 será trabalhada por meio da análise e da 
reflexão de como ocorreu o desenvolvimento da embalagem  

Qual é a melhor embalagem?
PROJETO 1

STEAM – Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática

3. Os projetos: encaminhamentos
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desde que surgiu como necessidade de preservar, armaze-
nar e transportar produtos, até a função social e cultural 
exercida hoje, agregando conhecimentos historicamente 
construídos para produzir uma embalagem que suprirá 
uma demanda local e fará parte da realidade da comuni-
dade local.

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

Por meio de metodologias de pesquisa, bibliográfica e 
de campo, essa competência será desenvolvida. As investi-
gações ajudarão os alunos a ter os argumentos necessários 
para se posicionarem nas discussões e para refletirem sobre 
o posicionamento dos colegas, sempre de forma respeitosa, 
a fim de chegar em conjunto a uma solução para o problema 
apresentado. 

As pesquisas terão como tema base os diversos tipos de 
embalagens que existem e suas utilidades e os materiais mais 
adequados. 

A criatividade também será desenvolvida na criação e na 
produção da embalagem e também para resolver problemas 
no momento de determinar qual o melhor custo-benefício e 
formato para o transporte.

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

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 
1o ou 2o graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem 
apoio de tecnologias digitais.

3 I, IV

(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.

3 I, III, IV

(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo 
de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em 
situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou 
pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), 
com ou sem apoio de tecnologias digitais.

3 I, III, IV

(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas 
determinadas pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade 
demográfica, energia elétrica etc.).

3 I, II, IV

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com 
base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou 
não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

4 I, II, IV

Essa competência será desenvolvida desde o início do 
projeto, pelas reflexões e discussões da turma e do grupo para 
encontrar a melhor solução para criar uma embalagem que 
atenda a vários requisitos, como a sustentabilidade. 

Para isso, deverão arguir sobre a consciência socioambien-
tal e o consumo responsável, percebendo que esse cuidado 
com o planeta está intrinsecamente relacionado ao cuidado 
de si mesmo. Cada aluno terá a oportunidade de defender 
sua ideia e deverá se posicionar sobre o assunto com base 
em pesquisa bibliográfica e seu conhecimento de mundo. 

Competências específicas e habilidades 
da área de Matemática e suas tecnologias

Competência específica 3
Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos 

matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
problemas em diversos contextos, analisando a plausibilida-
de dos resultados e a adequação das soluções propostas, de 
modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, di-

ferentes registros de representação matemáticos (algébrico, 
geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de 
solução e comunicação de resultados de problemas.

Competência específica 5
Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de dife-

rentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando 
estratégias e recursos, como observação de padrões, experi-
mentações e diferentes tecnologias, identificando a necessi-
dade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na 
validação das referidas conjecturas.
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções 
quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou 
Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais.

5 I, II, III, IV

(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de 
prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a 
obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.

5 I, III, IV

(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro 
de um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, 
analisando e classificando as funções envolvidas.

5 I, III, IV

Competências específicas e habilidades da área de Ciências 
da Natureza e suas tecnologias

Competência específica 3

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológi-
co bem como suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das 
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos, 
por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 
estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar 
modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 
avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 
uma perspectiva científica.

3 I, II, III, IV

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 
resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando  
e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas 
de classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a 
participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou 
tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

3 I

(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a 
adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, 
arquitetônicas ou tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis 
considerando seu contexto local e cotidiano.

3 I, II, III, IV, V

Competências específicas e habilidades da área 
de Linguagens e suas tecnologias

Competência específica 1

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 atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de 
participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica 
da realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 3

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com auto-
nomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, 
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criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam 
os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito 
local, regional e global.

Competência específica 6

Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando 
suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as 
linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e 
coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade 
de saberes, identidades e culturas.

Competência específica 7

Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões téc-
nicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de 
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, 
cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(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.

1 I

(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos de remidiação 
de produções multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo 
diferentes modos de participação e intervenção social.

1 I

(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em 
conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global.

3 I, IV

(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos de criação autorais 
individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, 
audiovisual, dança, música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo 
a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas 
(artísticos, históricos, sociais e políticos) e experiências individuais e coletivas.

6 I, III, IV

Habilidades de Língua Portuguesa

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes 
propósitos e projetos discursivos.

7 I

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos 
escritos e multissemióticos, considerando sua adequação às condições de 
produção do texto, no que diz respeito ao lugar social a ser assumido e à 
imagem que se pretende passar a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, 
ao veículo e mídia em que o texto ou produção cultural vai circular, ao 
contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao gênero textual em questão 
e suas regularidades, à variedade linguística apropriada a esse contexto e ao 
uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia padrão, pontuação 
adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, regência verbal 
etc.), sempre que o contexto o exigir.

1 , 3 I

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, 
experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e 
confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os 
objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma 
de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos 
procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.

7 I, II, III, IV, V
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Articulação do tema integrador com objetivos 
e justificativas, competências e habilidades

Para se trabalhar o tema integrador neste projeto, ba-
seado na metodologia STEAM, e com base na abordagem 
teórico-metodológica apresentada, escolheu-se um tema 
de impacto crescente na atual sociedade, que associa as 
questões de tecnologia e engenharia às preocupações com 
a saúde e o meio ambiente. Atualmente, as embalagens não 
são meros invólucros, visando apenas à conservação dos 
alimentos e à integridade dos objetos. Elas são desenhadas e 
dimensionadas para conservar sem contaminações, facilitar 
a produção, o transporte, o armazenamento e também para 
atrair consumidores. 

Por isso, considerou-se o tema de grande relevância para 
ser refletido, discutido e vivenciado pelos alunos neste projeto. 
O principal objetivo é:

Produzir uma embalagem inovadora, econômica e 
sustentável para uma indústria local. 

Para atingir esse objetivo, os alunos deverão:

 • analisar e refletir sobre todo o processo do desenvol-
vimento e da evolução das embalagens, por meio de 
pesquisas bibliográficas e de campo, desenvolvendo as 
competências gerais 1 e 2 da BNCC;

 • refletir e discutir com o grupo a fim de definir a melhor 
solução para a criação de uma embalagem que atenda 
aos requisitos propostos, desenvolvendo a competência 
geral 7 da BNCC;

 • elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 
e encontrar soluções, por meio de pesquisas, desenvol-
vendo a competência geral 2 da BNCC;

 • identificar o formato e o tipo mais apropriado de em-
balagem a ser produzido de acordo com a necessidade 
do cliente (indústria local), trabalhando a competência  
geral 7 da BNCC.

As investigações fornecerão os subsídios necessários para 
elaborarem argumentações, posicionarem-se nas discussões 
e refletirem sobre o posicionamento dos colegas, sempre de 
forma respeitosa, para chegar, em conjunto, a uma solução 
para o problema apresentado. Por meio da análise e a reflexão 
sobre as informações obtidas de como aconteceu o processo de 
evolução das embalagens, desde que surgiu como necessidade 
de se preservar até a função social e cultural exercida hoje, os 
alunos agregarão esses conhecimentos para produção de uma 
embalagem que fará parte da realidade da comunidade local, 
deve ser sustentável, ter bom custo-benefício e apresentação. 

Para isso, serão articuladas as seguintes habilidades:

 • na área de Matemática e suas tecnologias, durante a aná-
lise estatística das informações coletadas, os alunos vão 
trabalhar com o cálculo de medidas de tendência central 
e de dispersão (EM13MAT314) e construir e interpretar 
tabelas (EM13MAT406). Para a construção de modelos, 
eles vão empregar as funções polinomiais (EM13MAT302), 
utilizando diferentes métodos para a obtenção da medida 
da área de uma superfície (EM13MAT307), resolvendo 

problemas que envolvem o cálculo de áreas totais 
(EM13MAT309), investigando pontos de máximo ou de 
mínimo de funções e processos de obtenção da medida 
do volume (EM13MAT503), (EM13MAT504).

 • na área de Ciências da Natureza, eles deverão elaborar 
hipóteses que podem ser verificadas com o uso de ins-
trumentos de pesquisa, os quais, após análise dos dados, 
nortearão alguns elementos de construção e finalização 
do produto final (EM13CNT301), comunicar para o público-
-alvo os resultados das análises das pesquisas, utilizando 
recursos variados, como gráficos e tabelas (EM13CNT302), 
além de analisar e avaliar, por meio de pesquisa biblio-
gráfica, o(s) melhor(es) material(is) para a embalagem, 
para propor soluções inovadoras, econômicas, seguras e 
sustentáveis (EM13CNT307). 

 • na área de Linguagens e suas tecnologias, eles deverão 
utilizar diferentes linguagens para a compreensão e a 
produção de textos, percebendo formas híbridas como 
construções combinadas de textos complexos e multisse-
mióticos que vão possibilitar que eles façam uma leitura 
crítica, além de desenvolver diferentes modos de partici-
pação e intervenção social ao compreender os recursos 
disponibilizados pelas tecnologias digitais (EM13LGG104), 
(EM13LGG105), formular propostas, intervir e tomar deci-
sões considerando a consciência socioambiental, o que 
levará os alunos à autonomia por meio de uma postura 
de atuação consciente de Direitos e Ética (EM13LGG304) 
e, por meio das experiências pessoais e coletivas geradas 
ao longo do projeto, expressar-se e atuar em processos 
de criação autorais individuais e coletivos (EM13LGG603).

 • na área de Língua Portuguesa, os alunos deverão fazer 
a curadoria de informação de acordo com os objetivos 
pretendidos (EM13LP11); planejar, produzir, revisar, editar, 
reescrever e avaliar textos escritos e multissemióticos, 
considerando o público-alvo, o suporte em que o texto 
vai circular, observando as principais características do 
gênero textual trabalhado (EM13LP15); e realizar pes-
quisas tanto bibliográficas quanto de campo, utilizando 
ferramentas apropriadas a cada tipo, bem como a seleção 
e a análise dos dados obtidos, a divulgação escrita ou oral 
dos resultados e o uso deles para o aprimoramento do 
produto final (EM13LP30).

Materiais necessários

 • Computador com acesso à internet.

 • Impressora de tinta colorida.

 • Computador com editor de texto e imagem e aplicativo 
matemático para construção de gráficos. 

 • Software de modelagem 3-D.

 • Projetor de imagens.

 • Materiais para a construção do protótipo e cálculos expe-
rimentais (papel sulfite, papel-cartão, papel-arroz, papel 
de seda etc.).

 • Calculadora.
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 • Tesoura com pontas arredondadas, cola, régua, lápis de 
cor, caneta hidrocor.

 • Caderno novo ou já usado, ou folhas à parte (sulfite bran-
co, colorido ou reciclado; almaço etc.).

 • Cópia de mapas da parte do bairro/comunidade mais 
próxima à escola ou à casa do aluno (também pode ser 
usado algum sistema de georreferenciamento). 

 • Caixas de forma prismática (de suco ou de leite) de dife-
rentes tamanhos e com capacidade de 1 litro.

 • Embalagens de vários produtos (sólidos e líquidos) de 
formatos e tamanhos diversos. 

 • Latas de tamanhos diferentes e de forma cilíndrica (mi-
lho, ervilha, creme de leite etc.), que tenham a mesma 
capacidade. 

Cronograma

O período previsto para o projeto é de três meses, consi-
derando que haverá duas a três aulas por semana. No entanto, 
esse planejamento pode sofrer ajustes, conforme a execução 
de cada etapa, o desenvolvimento da turma e a realidade local. 

INÍCIO DO PROJETO: ____ /____ /_____.

Etapa 1: Com que embalagem eu vou? (4 aulas) – En-
tendimento da situação-problema pela reflexão das funções 
primária e secundária da embalagem, identificando o que 
já se sabe sobre o assunto e o que é necessário saber para 
desenvolver o projeto. 

Etapa 2: A embalagem certa (5 aulas) – Identificação 
e primeiro contato com o cliente, elaboração do briefing e 
análise de materiais e composição da embalagem.

Etapa 3: Pensando no futuro: impacto no meio am-
biente (3 aulas) – Estudo sobre os atores envolvidos nos 
impactos causados por resíduos (como os de embalagens) 
ao meio ambiente e pesquisa de materiais alternativos e 
ecologicamente sustentáveis. 

Etapa 4: A economia na confecção de embalagens  
(4 aulas) – Avaliação da viabilidade econômica, com base na 
otimização do uso da área para comportar maior volume; cons-
trução do protótipo inicial, com base nos dados encontrados. 

Etapa 5: Embalagem e rótulo: aqui pode ter Arte (2 aulas) –  
Analisar algumas embalagens e rótulos de produtos ali-
mentícios relacionando-os ao projeto, para perceber como 
poderão ser desenvolvidos para a embalagem do produto 
do cliente. 

Etapa 6: Planejando e montando o protótipo final  
(2 aulas) – Elaboração de fluxograma para verificar dados 
obtidos e decisões tomadas em cada etapa; construção do 
protótipo, utilizando software de modelagem 3-D e acessando 
Fab Lab (este apenas em caso de localidades onde ele exista). 

Etapa 7: Testando a embalagem (2 aulas) – Pesquisa de 
campo com o público-alvo para verificar aceitação, falhas 
e ajustes necessários para a revisão final antes de entregar 
o produto. 

Etapa 8: Enfim a embalagem! (2 aulas) – Revisão, produ-
ção, apresentação e divulgação do produto final. 

Etapa 9: Avaliação do projeto (1 aula)
TÉRMINO DO PROJETO: ____ /____ /_____.

Produto final

O produto final deste projeto será a produção de uma em-
balagem para um gênero alimentício de uma indústria local, 
seja ela pequena ou grande, contribuindo para a conservação, 
proteção e transporte, funções primárias da embalagem, e 
também para a identificação do produto e do produtor, como 
meio de chamar a atenção do consumidor ao realizar a com-
pra. Será observado também o impacto no meio ambiente. 
Portanto, a solução para a situação-problema apresentada 
deve ser uma embalagem inovadora, econômica e sustentável. 

Na etapa 1, há a apresentação do projeto e o convite para 
os alunos formarem os grupos que vão desenvolver o produto 
final. Eles devem pesquisar um produto, um produtor da co-
munidade local e qual a necessidade desse produtor (cliente). 

Durante as etapas 2, 3 e 4, os alunos deverão decidir, 
em grupo, o melhor formato de embalagem para o produto 
escolhido na etapa anterior, lembrando que a escolha da 
embalagem deve estar dentro dos critérios de inovação, 
economia e sustentabilidade. Aqui entram os componentes 
de ciências, matemática e engenharia do STEAM, trabalhando 
basicamente com as habilidades de Matemática e Ciências 
da Natureza da BNCC. Durante essas etapas, os alunos vão se 
deparar com as diferenças de opiniões e treinar as habilida-
des argumentativas, desenvolvidas em Língua Portuguesa. A 
assimilação e o respeito às opiniões contrárias são caminhos a 
serem conquistados, abrindo espaço para o desenvolvimento 
da resiliência. 

Na etapa 5, eles vão trabalhar o componente de Arte do 
STEAM, em que deverão colocar toda a criatividade no design 
do produto. É importante que os alunos entendam que uma 
embalagem bonita e atraente valoriza o produto.

Na etapa 6, os componentes de Ciências e Tecnologia do 
STEAM serão trabalhados e eles também deverão planejar a 
divisão de tarefas e de responsabilidades para iniciar a con-
fecção do protótipo, utilizando software de modelagem 3-D 
ou um Fab Lab, se for possível. 

Na etapa 7, a proposta é a realização de uma pesqui-
sa de campo para verificar a aceitação do protótipo pelo 
consumidor em potencial. Nessa etapa, além da aceitação, 
verificam-se possíveis falhas e ajustes necessários. Para isso, 
eles vão trabalhar os componentes de Ciências e Matemática 
do STEAM, bem como algumas competências e habilidades 
de Língua Portuguesa.

Na etapa 8, ocorrerão revisão, produção, apresentação e 
divulgação do produto final, trabalhando basicamente com 
as habilidades de Linguagens da BNCC.

A apresentação da embalagem será feita pelos grupos 
aos clientes com o auxílio de recursos digitais, visuais e físicos, 
incluindo o protótipo da embalagem.

Por fim, na etapa 9, haverá a avaliação final do projeto, a 
qual será feita de forma individual e coletiva.
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ETAPA 1

Aula 1 (Página 6)

Introduzindo o projeto
Este projeto integrador permitirá aos alunos que vivenciem 

experiências muito próximas de uma atividade profissional, 
transformando os conteúdos estudados na escola em um 
produto. Situações vivenciadas no mercado de trabalho, como 
trabalho em equipe, resiliência e necessidade de argumentação, 
também poderão ser experimentados e serão desenvolvidos 
nas diversas atividades. Assim, este projeto integrador propõe 
situações que vão permitir não apenas o desenvolvimento de 
habilidades cognitivas dos alunos, mas também socioemocio-
nais e comunicativas, igualmente fundamentais para o mercado 
de trabalho.

Como o produto final do projeto é a criação de uma em-
balagem inovadora, econômica e sustentável, é importante 
que, inicialmente, se proponha a discussão das três caracte-
rísticas separadamente: “embalagem inovadora”, “embalagem 
econômica” e “embalagem sustentável”, para levantar o conhe-
cimento prévio dos alunos e chamar a atenção deles para o 
que será realizado ao longo do projeto.

Então, antes de iniciar as propostas do livro, abra essa 
discussão inicial. Peça a eles que formem uma roda para, 
oralmente, discutirem o significado de cada característica, 
construindo esse conhecimento coletivamente. Vá anotando 
as ideias na lousa para poder, ao final, chegar a uma conclusão, 
como as sugeridas a seguir:

Embalagem

Inovadora Em linhas gerais é a criação de uma embalagem 
nova, criativa, que traga algo de inovador, 
diferenciando-se das que já estão no mercado. 
Essa inovação pode acontecer tanto na parte 
de design como na seleção do material em que 
será produzida. Para o desenvolvimento de 
produtos, uma embalagem inovadora consiste 
na exploração de novas ideias que permitam 
a criação de um produto com as mesmas 
finalidades, mas com redução do desperdício 
de insumos, de recursos naturais, de custo e que 
aumente as vendas.

Econômica Embalagem desenvolvida para atender às 
mesmas funções das demais, mas com a 
característica de reduzir custos e recursos 
(insumos) na produção. Essas reduções podem 
acontecer de diversas formas, como os refis e 
as embalagens maiores para um determinado 
produto, ou seja, a de 1 kg sai mais barata do 
que a de 500 g. 

Sustentável Embalagens feitas de materiais orgânicos, 
recicláveis ou biodegradáveis e que precisam 
de menos energia e recursos naturais para 
serem produzidas. Além disso, para ser 
considerada uma embalagem sustentável, 
deve conter em sua composição materiais que 
sejam rapidamente absorvidos pela natureza, 
reduzindo ao máximo o impacto ambiental. 

Em seguida, questione os alunos sobre a importância de  
a embalagem ser sustentável. Lembre-os de que, no final 
de seu uso, a embalagem será transformada no que comu-
mente chamamos de lixo. Termine levando-os a questionar 
o que é lixo para eles e para a sociedade. 

Essa discussão abre portas para os alunos melhorarem a 
percepção sobre sustentabilidade e para a relativização do 
conceito de lixo, pois o que é lixo para uns pode não ser para 
outros. Comente com os alunos que lixo é o nome usual de resí-
duo sólido, que corresponde a um material ou uma substância 
ou um objeto descartado, resultado de atividades humanas. 

Oriente-os para que percebam que, se todo produto in-
dustrializado possui uma embalagem, em algum momento 
ela será transformada em resíduo sólido. Para onde vai esse 
resíduo sólido? No Brasil, a maior parte vai para aterros sani-
tários, mas, no mundo todo, os resíduos sólidos estão se acu-
mulando também em rios e oceanos, por isso a necessidade 
de as embalagens serem sustentáveis. 

Como tarefa de casa, oriente-os a ler textos ou assistir 
a vídeos sobre alguns dos assuntos abordados como os su-
geridos a seguir (links disponíveis no item 1 nas Referências 
bibliográficas para o professor, ao final deste projeto), que 
tratam de um projeto realizado pelo artista plástico Vik Muniz.  
O documentário, indicado ao Oscar, revela que, mesmo em con-
dições adversas e subumanas, ainda é possível criar algo belo.

 • A arte que vem do lixo 

 • Lixo extraordinário.

Para finalizar, converse sobre o Caderno de ideias, expli-
cando que a proposta é eles terem esse caderno para registrar 
tudo o que acharem interessante durante as discussões e re-
flexões, atividades dirigidas, pesquisas etc., a fim de ajudá-los 
a desenvolver o projeto, pois é mais fácil resgatar o que está 
registrado. Os registros podem ser feitos de diversas maneiras: 
na forma escrita, com colagens, desenhos etc. e podem usar 
um caderno novo ou já usado, folhas à parte (sulfite branco ou 
colorido, ou papel reciclado, almaço etc.). Comente que todos 
podem e devem fazer registros no Caderno de ideias. 

Aula 2 (Página 6)

Inicie a aula chamando a atenção dos alunos para os obje-
tivos propostos para o projeto integrador; assim eles poderão 
se autoavaliar durante as etapas para ver o quanto já atingiram 
e o que ainda precisam fazer para alcançar os objetivos. 

Caso ache necessário, você também pode propor que 
eles estabeleçam algum ou alguns objetivos extras com base 
no que já sabem sobre o projeto, os quais poderão alterar 
durante a realização do projeto de acordo com o que forem 
descobrindo e aprendendo. 

Imagem-síntese

Em seguida, oriente os alunos a sentar em um semicírculo. 
Peça a eles que observem a imagem por alguns instantes; 
se for possível, projete-a em uma tela. Solicite a eles que 
descrevam o que observaram, compartilhando com a turma 
as impressões que tiveram. Faça algumas perguntas para 
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orientá-los de acordo com as respostas deles. Aceite as res-
postas e vá elaborando com eles uma resposta coletiva sobre 
o significado da imagem. 

Perguntas iniciais

Depois, oriente os alunos a analisar e discutir as perguntas 
iniciais que têm o objetivo de chamar a atenção dos alunos 
para o que será tratado ao longo do projeto. Elas devem servir 
de motivação e ajudar no levantamento do conhecimento 
prévio dos alunos, por exemplo, por meio da intertextualidade 
com filmes ou seriados de época; eles podem associar que, no 
começo do século passado, se usavam papel e barbante para 
embrulhar o que era comprado em uma mercearia. 

Provavelmente, os alunos têm consciência de que as 
embalagens criam melhores condições para distribuição, 
transporte e armazenamento dos produtos, mas nem todos 
já refletiram sobre a embalagem ser um chamariz de vendas. 
Por isso, pergunte a eles o porquê de as embalagens serem 
coloridas ou por que algumas têm formato “diferente”; como 
exemplo, cite as embalagens de perfume.

Durante a apresentação das respostas e das ideias, outras 
questões poderão ser formuladas e reformuladas, enriquecendo 
a discussão. Por isso, incentive o ato de questionar tomando por 
base as próprias reflexões e as dos colegas; no entanto, estabeleça 
desde o início quais serão as regras para que sempre haja respeito 
às ideias e aos pensamentos do outro, pois não pensamos todos 
da mesma maneira. Isso não quer dizer que uma ideia ou forma 
de pensar seja melhor ou pior que a outra. Devemos ouvir assim 
como queremos ser ouvidos. Todos têm o direito de se expressar 
e expor opiniões, desde que haja respeito com o próximo. 

Justificativa, situação-problema e cronograma

Em seguida, leia com os alunos os textos de justificativa e 
situação-problema do projeto. Exponha o cronograma previsto 
para esse trabalho, ressaltando o que será produzido em cada 
etapa de trabalho. Resolva as eventuais dúvidas dos alunos. 

Materiais necessários e coordenação do projeto

Em seguida, leia com os alunos a lista de materiais neces-
sários e, se for preciso, acrescente algum material ou recurso, 
ou então troque algum item que não será possível obter.

Para o desenvolvimento do projeto, explique quem será 
o professor responsável pela coordenação. Apesar de ser um 
projeto que envolve várias áreas, é importante que a coorde-
nação seja centralizada em um professor. A sugestão é que 
seja o professor da área de Matemática e suas tecnologias.

Competências gerais da BNCC – Ensino Médio

Leia com os alunos todas as competências e habilidades que 
serão desenvolvidas ao longo deste projeto. É importante que os 
alunos saibam quais são e como serão aplicadas.

Perguntas mobilizadoras (Página 13)
Após a turma discutir e refletir sobre as Perguntas Mobi-

lizadoras, se achar necessário, comente com os alunos alguns 
pontos referentes às questões ou complemente de acordo com 
o que for levantado/trazido pela turma durante a discussão.

Em relação à evolução do processo de embalagem, diga 
que uma das principais motivações foi a necessidade de um 
produto que ajudasse a prolongar a vida útil dos alimentos, 
sem contaminá-los, e mantivesse a potabilidade da água. 
Os períodos de guerra contribuíram enormemente para que 
novos tipos de embalagem fossem desenvolvidos, pois as 
tropas em campanha precisavam receber alimentos e água. 

Na questão sobre como eram as embalagens há 100, 200 
anos, provavelmente os alunos vão relacionar com o que já 
viram em filmes ou novelas de época, por exemplo. Poderão 
citar papel e garrafa; entretanto, o objetivo desta questão não 
é obter uma resposta precisa, mas levá-los a refletir sobre o 
assunto e instigá-los a procurar uma resposta. 

Com o avanço da ciência e das novas tecnologias, novas 
técnicas e materiais foram descobertos e, ao longo desses 
séculos, materiais como tecido, madeira, cerâmica, vidro, 
papel, alumínio e plástico foram utilizados para a produção 
de embalagens. 

A evolução das embalagens e dos produtos para os quais 
elas foram desenvolvidas transformaram também as funções e 
os tipos de embalagem. Podem ser classificadas em primárias, 
secundárias, terciárias etc. Primária é a que está em contato 
direto com o produto. Em um vidro de perfume, por exemplo, o 
vidro é a embalagem primária. Mas esse vidro de perfume é ven-
dido pelo fabricante dentro de caixas de papel, que é a embala-
gem secundária. No entanto, quando o revendedor compra esse 
perfume, as caixas chegam até ele também em caixas, só que de  
papelão marrom apropriadas ao transporte e à acomodação  
de várias unidades de caixas de perfumes. Essas caixas de pa-
pelão marrom são as embalagens terciárias e assim por diante.

Para que eles reflitam sobre a quantidade de embalagens 
para apenas um produto, peça a eles que pensem quantas em-
balagens acondicionam uma pizza ou uma lasanha comprada 
no supermercado, por exemplo. Dê alguns minutos para que 
eles pensem e, depois, discutam sobre isso e se consideram 
muitas embalagens para um único produto ou não. Motive-os 
a expor a opinião deles a respeito. 

Saiba+

Oriente os alunos a ler o boxe Saiba+ e, depois, acessar o site 
sugerido para saber mais sobre Nicolas-François Appert, inven-
tor e industrial francês que desenvolveu o primeiro método de 
conservação de alimentos esterilizados. Após a leitura, estimule 
uma discussão sobre a importância do desenvolvimento dessa 
tecnologia para aquela época e se ela ainda tem, na sociedade 
atual, o mesmo impacto que teve ao ser descoberta. 

Aula 3

Aí tem linguagem (Página 14)

Divida a turma em duplas e oriente-as a ler o texto “Como e 
quando surgiu a comida enlatada?”. Combine com eles quanto 
tempo terão para ler, refletir sobre o que leram e responder 
oralmente às perguntas propostas, por exemplo, 15 minutos. 
Depois, verifique as respostas coletivamente. Sempre valorize 
as respostas dadas.
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É importante os alunos perceberem que muitas inven-
ções surgiram durante as guerras devido a alguma necessida-
de, como os enlatados. Aproveite para citar que a margarina, 
por exemplo, foi inventada após o imperador Napoleão III, 
da França, oferecer uma recompensa a quem conseguisse 
encontrar um substituto satisfatório e mais barato para a 
manteiga, para as classes sociais baixas e para o exército. Já 
o forno de micro-ondas foi inventado ao se perceber que 
um aparelho, o magnetron, usado na produção de radares 
durante a Segunda Guerra Mundial podia ser usado para 
esquentar comida.

Visão geral do processo: exemplo  

da embalagem de leite (Página 15)

Para se chegar a uma boa embalagem para um produto, 
vários elementos devem ser considerados; proponha aos 
alunos que, em duplas, leiam o texto e registrem no Cader-
no de ideias os pontos que acharem mais interessantes e 
os exponham para a turma. Estipule para esta atividade 20 
minutos, por exemplo.

Depois, peça a todos que sentem em um semicírculo a 
fim de compartilhar com os colegas os registros que fizeram 
e explicar por que consideram importantes. 

Proponha que um voluntário escreva na lousa o que 
as duplas forem indicando; caso mais de uma dupla cite  
o mesmo ponto, diga ao voluntário para tabular ao lado. Assim, 
ao final, eles terão um panorama do que a turma considera 
mais e menos importante e que será usado no processo de 
elaboração da embalagem para desenvolver o produto final.

Aula 4

Aplicação prática (Páginas 16 e 17)

Inicie a aula perguntando quem sabe como o leite chega 
até a nossa mesa. De acordo com as respostas, faça outras 
perguntas e motive-os a criar hipóteses do que o infográfico 
e o texto tratam antes de lê-los. 

Depois, oriente-os a, em duplas, observar o infográfico. 
Peça a eles que analisem a relação entre as imagens e os textos 
explicativos sobre o processo de produção do leite. Diga a eles 
para lerem o texto sobre os caminhos que o leite percorre até 
chegar aos supermercados. Proponha que tracem paralelos 
entre o infográfico e o texto expositivo a fim de verificar quais 
informações se complementam e quais aparecem em um, e 
não no outro. Pergunte se as hipóteses iniciais foram respon-
didas, se precisaram de alterações etc. 

Abra espaço para novos questionamentos e reflexões, 
incentivando-os a fazer isso, mas sempre respeitando as ideias 
e os pensamentos do outro.

Logo em seguida, oriente-os a resolver a questão pro-
posta, o que os ajudará a refletir e a entender como calcular 
as dimensões das embalagens e quantas devem ser usadas.

Ainda em duplas, peça a eles que discutam aspectos que 
precisam ser considerados no projeto de uma embalagem e 
as dúvidas geradas até o momento. Chame a atenção para 
a importância de registrarem os resultados dessa discussão 

e oriente-os a utilizar a tabela sugerida no Livro do Aluno.  
Deixe-os livres para fazer os ajustes que acharem melhor na 
tabela para que possam registrar tudo o que discutiram. 

Leia+ (Página 17)
Oriente os alunos a ler o texto sobre o leite em pó. Escla-

reça as eventuais dúvidas. Depois, proponha uma discussão 
com toda a turma sobre como o leite em pó mudou o conceito 
de distribuição, transporte e armazenamento, bem como esse 
método revolucionou a durabilidade do leite. 

Lembre-os de que, na próxima etapa, eles vão fazer 
um estudo comparativo de embalagens e vão precisar de 
embalagens de produtos alimentícios sólidos ou líquidos de 
diferentes formatos. Comente que eles podem trazer embala-
gens vazias (limpas e secas), ou seja, de produtos que já foram 
consumidos ou ainda por consumir, fechados; apenas devem 
ter cuidado de não trazer nenhum produto perecível. Você 
também pode trazer algumas embalagens para agregar às 
que os alunos trouxeram, assim, caso algum aluno se esqueça 
de trazer, haverá algumas extras. 

No fim da aula, disponibilize de 10 a 15 minutos para 
a avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as 
principais ações e experiências da etapa a fim de que as 
copiem no caderno, avaliem se as compreenderam ou não 
e identifiquem o que precisa ser esclarecido. Esse é um 
procedimento que pode ser feito ao final de cada etapa 
para ter um feedback tanto do aluno quanto do grupo em 
relação a como eles estão entendendo e desenvolvendo o 
projeto. Com base nas respostas, novas estratégias podem 
ser utilizadas ou mesmo alguns pontos podem ser aprofun-
dados ou revisitados. Também, se achar necessário, outras 
proposições podem ser acrescentadas. 

Em seguida, peça que compartilhem com a turma, discu-
tindo principalmente o que eles acham que ainda precisa ser 
esclarecido e de que forma eles podem fazer isso. Motive-os 
a serem os protagonistas do próprio aprendizado.

ETAPA 2

Aulas 1 e 2

Perguntas mobilizadoras (Página 18)

Para iniciar a aula, leia com os alunos as perguntas mobili-
zadoras. Reforce a importância de eles externarem as dúvidas e 
os pontos de vista. A exposição de ideias ajuda na articulação e 
na estruturação de conceitos e procedimentos, o que é essencial 
para desenvolvimento do projeto. 

Estipule um tempo, por exemplo, 10 minutos, para que 
eles possam discutir coletivamente as perguntas. Com base 
nas respostas que surgirem, incentive-os a citar os materiais 
e formatos utilizados e como são os rótulos. 

Também explique que os principais motivos de haver 
embalagens de formatos e materiais diferentes geralmente 
estão relacionados ao custo e à facilidade de produção. É mais 
barato empacotar, por exemplo, do que enlatar; o tipo de 
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material utilizado está relacionado à resistência mecânica 
exigida, ao custo e à cultura local. Por exemplo, em uma gar-
rafa de refrigerante, o plástico utilizado para fazer a garrafa, 
a tampa e o rótulo são diferentes, pois cada tipo de plástico  
tem uma função diferente. A garrafa, além da resistência 
mecânica, deve ser transparente. A tampa deve ter resistência 
mecânica, mas não precisa ser transparente, por isso, deve 
ter um custo diferenciado. O rótulo deve ser muito fino e 
aceitar impressão de imagens, que não percam qualidade 
com o tempo.

Para os gêneros alimentícios, comente a importância de 
as embalagens serem transparentes, isolantes e leves, e não 
passarem odor para os alimentos.

Explique que há grande influência das embalagens na de-
cisão de compra do consumidor. Muitos produtos agregam va-
lor de mercado à embalagem, há produtos que reconhecemos 
de longe, mesmo sem conseguir ler os textos, por causa da 
embalagem, que acaba se tornando uma marca do produto.

Criando o grupo de desenvolvimento  

da embalagem (Página 18)

Em seguida, peça à turma que formem grupos de cinco 
alunos. Cuide para que não haja a formação de “panelinhas”, 
uma vez que o intuito é criar oportunidade de aproximar os 
alunos com menos afinidade, possibilitando maior desenvol-
vimento das habilidades socioemocionais. 

Além disso, os grupos devem ser compostos de pessoas 
que possuam habilidades diferentes, que se complementem. 
Reforce que o produto final desse projeto é a criação de uma 
embalagem inovadora, econômica e sustentável. 

Converse com eles também sobre protagonismo, em-
preendedorismo, autonomia e corresponsabilidade, pois, 
a partir desse momento, eles vão liderar todas as ações do 
grupo para encontrar o cliente, desenvolver a embalagem, 
divulgá-la e lançá-la no mercado. 

Em seguida, comente com os alunos as etapas a serem 
desenvolvidas no projeto e o cronograma estabelecido. 
Converse sobre a importância de se cumprirem todas as 
tarefas dentro do cronograma, caso contrário eles podem 
não conseguir concluir o projeto dentro do prazo estabe-
lecido (três meses). 

Fazendo um estudo comparativo  

de embalagens (Página 18)

Já reunidos em grupos, peça aos alunos que compartilhem 
as embalagens que trouxeram com os colegas para poderem 
fazer a análise juntos. Oriente-os a copiar a tabela de análise 
proposta no Livro do Aluno no Caderno de ideias. Estipule um 
tempo de 15 minutos, por exemplo, para que façam, discutam 
e analisem as embalagens, fazendo as devidas anotações. 

Esclareça que eles podem usar esse modelo de tabela para 
avaliar outros produtos. 

Ao final da atividade, os resultados devem ser comparti-
lhados com os demais grupos, observando as semelhanças 
e as diferenças. 

Mapeando possíveis clientes e fazendo  

o primeiro contato (Página 19)

Proponha aos grupos que iniciem o mapeamento dos 
possíveis clientes. Disponibilize cópias de mapas da parte  
do bairro/da comunidade mais próximo à escola ou à casa do  
aluno. Você também pode agendar previamente a sala  
de informática para fazer o mapeamento utilizando sistemas 
disponíveis na internet de georreferenciamento. Veja sugestões 
no link do item 2 nas referências bibliográficas para o professor, 
ao final deste projeto. É importante destacar que todos do 
grupo podem se encarregar de mapear possíveis clientes, pois 
todo o trabalho depende dessa definição.

Oriente-os a ler, em casa, na internet, a matéria a seguir, 
indicada nas referências bibliográficas para o professor ao 
final do projeto e que traz dicas de softwares para fazer mapas. 

 • 16 softwares populares para criar mapas temáticos.

Após o mapeamento, como tarefa de casa, o grupo ou 
algum(ns) representante(s) deve(m) entrar em contato com 
os possíveis clientes para apresentar o projeto e convidá-los 
a participar como clientes. 

Planejando a primeira reunião  

com o cliente (Página 19)

Oriente-os como planejar a reunião com o cliente, pensan-
do nas perguntas que farão com o objetivo de entender do que 
ele precisa, como é o produto para o qual a embalagem será 
produzida, acertar o cronograma para ter o protótipo pronto 
etc. Converse também como eles podem obter o briefing (leiam 
juntos, na página 19, o que é briefing e explique como eles 
devem elaborá-lo com base no que o cliente quer e necessita). 
Para isso, podem usar o modelo sugerido no Livro do Aluno.

Fazendo um brainstorm, com o briefing  

em mãos (Página 19)

Verifique se os alunos já tiveram a primeira reunião com 
o cliente e se conseguiram elaborar o briefing. Tire as dúvi-
das que surgiram durante essa pequena produção textual. 
Lembre-os de que o briefing deve partir do cliente, ele deve 
expor suas necessidades e, de acordo com elas, vocês vão 
pensar na solução, começando com um brainstorm. 

Com o briefing do cliente bem entendido pelos grupos, 
pergunte quem já participou de uma sessão de brainstorm. 
Pergunte a eles como foi e peça que compartilhem a expe-
riência com a turma. Caso nenhum aluno tenha participado 
antes dessa técnica, pergunte o que eles imaginam que seja, 
dê uma dica traduzindo o termo: “tempestade de ideias”. 

Peça a eles que se organizem nos grupos e prepare-os 
para o brainstorm escrevendo a pergunta motivadora na 
lousa: “Como criar uma embalagem inovadora, econômica e 
sustentável dentro do que o cliente necessita?”. Lembre-os e 
incentive-os a utilizar o Caderno de ideias para fazer os regis-
tros. Explique que todas as ideias devem ser ditas em voz alta 
e registradas rapidamente e da forma como foram ditas, sem 
preocupação em escrever enunciados elaborados, podendo, 
inclusive, desenhar.
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Como cada grupo terá um cliente diferente, o brainstorm 
deve ser realizado em cada grupo. Oriente-os a ler os parágra-
fos “Importância da comunicação” e “O trabalho em equipe” do 
artigo: “As reuniões de equipe como elemento fundamental 
na organização do trabalho” (link disponível nas referências 
bibliográficas para o professor, ao final deste projeto) para os 
alunos entenderem a importância de uma reunião de equipe. 

Avaliando e selecionando as ideias  

com potencial de solução (Página 20)

Com os grupos ainda reunidos, é o momento de analisar as 
ideias que surgiram, observando quais são viáveis, quais não. 
Após selecionarem as que podem ser realizadas, conversem 
sobre o que vocês já sabem e o que ainda precisam saber 
para desenvolver essa ideia e como poderiam adequá-la à 
embalagem descrita no briefing do cliente.

Leia+ (Página 20)

Como tarefa de casa, oriente os alunos a ler os textos (e 
assistir ao vídeo) propostos sobre embalagem para alimentos.

Aulas 3 e 4

Como nestas aulas será necessário utilizar computadores 
com acesso à internet para realizar a pesquisa, agende previa-
mente a sala de informática, a fim de que as aulas aconteçam lá. 

Leia+ (Página 20)

Inicie a aula fazendo algumas perguntas sobre os textos 
que os alunos leram como tarefa para casa. Inicie perguntando 
o que acharam quando leram apenas o título: “Lata e vidro 
são embalagens que conservam melhor os alimentos”, quais 
hipóteses eles já tiraram dali. Eles concordam com esse título, 
já fizeram algum experimento usando lata/vidro ou outro re-
cipiente feito de outro material para ver qual conserva melhor 
etc. Seguindo a leitura, pergunte quais informações novas 
conseguiram obter com esse texto e quais poderão utilizar 
para o projeto. Depois, faça o mesmo tipo de abordagem 
com o segundo texto. Estabeleça em torno de 10 minutos 
para essa atividade.

Fazendo um estudo do material  

e da composição da embalagem (Página 20)

Em seguida, oriente os alunos a como proceder para o es-
tudo inicial sobre os tipos de material e suas composições, caso 
tenham dúvidas após lerem as orientações do Livro do Aluno. 

Peça a eles que façam, no Caderno de ideias, uma tabela 
como a sugerida no Livro do Aluno, na qual devem registrar o 
que encontrarem após pesquisa no dossiê técnico Embalagens 
para produtos alimentícios. Lembre-os de que, caso achem 
necessário, podem procurar essas informações em outras 
fontes, desde que sejam confiáveis. 

Na tabela, eles podem acrescentar outros elementos e carac-
terísticas de acordo com a embalagem que estão pesquisando. 

Para a apresentação à turma, explique que eles podem 
utilizar alguns recursos de apoio, como slides, cartazes etc., 
o que vai ilustrar a fala e auxiliá-los na apresentação oral. 

Diga também que eles podem fazer um pequeno roteiro de 
apresentação para que possam seguir durante a fala, mas 
não devem lê-lo. 

Após responderem às questões do item 4, oriente-os a 
aprofundar a pesquisa no site Serviço Brasileiro de Respostas 
Técnicas (BRT). Nesse site, é possível fazer buscas em relação 
a embalagens para finalidades específicas ou de materiais 
específicos. Caso precisem de mais tempo para compor a 
tabela, combine com eles como tarefa de casa. 

Como sugestão de leitura, indique o texto: “Como escolher 
o tipo de embalagem de alimentos”, cujo link está no item 3 nas 
referências bibliográficas para o professor, ao final deste projeto.

Aula 5

Fique atento! (Página 21)

Inicie a aula reunindo os grupos e orientando-os a ler 
o texto sobre BPA e a responder às questões propostas.  
É possível que os alunos precisem da ajuda de um professor 
de Química para corrigir as questões. Estipule um tempo de 
10 minutos para esta atividade, por exemplo. 

Oriente-os a utilizar o tempo restante de aula para con-
tinuar a discussão sobre a embalagem, repensando sobre a 
tabela construída na aula anterior, se há algum ajuste a ser 
feito, como ela será apresentada ao cliente etc.

Ao fim da aula, disponibilize de 10 a 15 minutos para a 
avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais 
ações e experiências da etapa para que os alunos as copiem no 
caderno, avaliem se as compreenderam ou não e identifiquem 
o que precisa ser esclarecido. 

ETAPA 3 

Como nestas aulas será necessário utilizar computadores 
com acesso à internet para realizar a pesquisa, agende previa-
mente a sala de informática, a fim de que as aulas aconteçam lá. 
Outra alternativa é realizar a pesquisa na biblioteca da escola; ve-
rifique a possibilidade de levar a turma até lá e agende o horário. 

Aula 1

Perguntas mobilizadoras (Página 22)

Inicie a aula resolvendo eventuais dúvidas dos alunos em 
relação à etapa em que estão do projeto. Pergunte quanto 
já avançaram com as pesquisas e se já chegaram a alguma 
solução para a embalagem.

Em seguida, proponha a eles que discutam as perguntas 
mobilizadoras com toda a turma. Estipule um tempo de 10 
minutos para essa atividade. Comente que, apesar de serem 
poucos, alguns fabricantes se demonstram preocupados 
com a sustentabilidade de seus produtos, por exemplo, os 
que utilizam papéis recicláveis nas embalagens, inclusive em 
perfumes e cosméticos. 

Reforce com eles a importância de refletir sobre essas 
questões. A exposição de ideias ajuda na estruturação dos 
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pensamentos e no envolvimento dos alunos com o projeto, 
tornando-os protagonistas. Lembre-os de que devemos ouvir 
para sermos ouvidos e todas as ideias são bem-vindas. Mesmo 
quando as respostas ou ideias não são adequadas, o momento 
se torna propício para treinar a capacidade argumentativa 
dos alunos.

Oriente-os a citar exemplos de produtos em que o fator es-
tético foi priorizado em detrimento da preocupação ambiental. 
Você pode citar como exemplo as embalagens de ovos de Páscoa. 

Aí tem linguagem (Página 22)
Antes da leitura, questione a turma sobre o que o título 

sugere e pergunte se eles já pararam para pensar em quanto 
lixo eles produzem, aonde esse lixo vai parar e quanto desse 
lixo é formado por embalagens plásticas.

Pergunte a eles por que tanto plástico é consumido; se 
sempre foi assim e o que teria multiplicado o seu consumo. 
Questione também quais são os atores que contribuem com 
esse consumo extremo. Peça que descrevam o ciclo do plás-
tico: desde a produção até o seu descarte e como impacta a 
natureza. Deixem que levantem hipóteses e prossiga a leitura. 

Em seguida, oriente-os a ler em dupla o texto proposto e a 
responder às questões. Como o texto é extenso, você poderá 
pedir que identifiquem as principais partes e as mensagens 
do texto. Ajude-os a fazer as conexões necessárias a fim de 
chegar à compreensão leitora introduzindo novas questões, 
mas fique atento para não responder por eles. Eles devem 
registrar o que acharem importante. 

Como atividade complementar, indique um texto ou vídeo 
sobre outras opções de embalagem para substituir o plástico, 
como as sugeridas a seguir, cujo link está nas referências bi-
bliográficas para o professor, ao final deste projeto.

 • Tecidos com cera de abelha são ótimas opções para substituir 
embalagens plásticas.

 • Aprenda a fazer estas embalagens usando cera de abelha.

Aulas 2 e 3

Analisando os impactos de cada tipo  

de embalagem para o meio ambiente  

e criando uma solução diferencial (Página 25)

Peça aos alunos que retomem a tabela construída ante-
riormente e explique que, agora, eles vão analisar o impacto 
ambiental do material escolhido para a produção da emba-
lagem do cliente.

No entanto, antes de fazer essa análise, eles devem pes-
quisar sobre o assunto em fontes confiáveis. Selecionem os 
dados importantes para o projeto do grupo, organize-os e 
montem uma breve apresentação para a turma, comparti-
lhando o conhecimento. 

Depois, oriente-os a montar outra apresentação, só que 
agora para o cliente. 

Se achar necessário, disponibilize de 10 a 15 minutos para 
a avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais 
ações e experiências da etapa para que copiem no caderno, 
avaliem se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa 

ser esclarecido. Isso ajudará no encaminhamento do projeto, 
pois eles poderão ver o quanto avançaram nos itens que se 
repetem em relação às últimas avaliações que preencheram. 
Explique como eles podem comparar as avaliações.

ETAPA 4 

Como nestas aulas será necessário utilizar computadores 
com aplicativo matemático para gráficos, como o Geogebra, 
agende previamente a sala de informática, a fim de que as 
aulas aconteçam lá. 

Aulas 1 e 2

Perguntas mobilizadoras (Página 26)

No início da aula, peça aos grupos que se reúnam com 
o intuito de discutir as perguntas mobilizadoras. Estipule 
10 minutos para essa primeira discussão. Explique que cada 
grupo terá de chegar a uma resposta conjunta para cada 
questão, pois depois vão compartilhar com a turma seus 
posicionamentos.

Antes de iniciar a atividade, assista com a turma ao vídeo 
indicado em Assista+, para estimulá-los a perceber que por 
trás do desenho de cada embalagem há pesquisa, cálculos, 
testes e ajustes, como parte de um processo de engenharia. 

Na atividade coletiva, lembre-os de que devemos ouvir 
para sermos ouvidos e sempre respeitar as opiniões diferentes 
e/ou contrárias às suas. 

Se possível, leve ou peça aos alunos que levem para a aula 
caixas de suco ou de leite em forma prismática, de diferentes 
tamanhos e com capacidade de 1 litro. Pergunte a eles se a 
quantidade de material utilizado para a construção das em-
balagens é a mesma. Oriente-os a medir as dimensões das 
embalagens e a calcular a área total. Com essa informação, os 
alunos poderão concluir se a quantidade de material utilizado 
para a construção das embalagens é a mesma ou não.

Também leve, se possível, latas de tamanhos diferentes 
e de forma cilíndrica (milho, ervilha ou creme de leite), que 
tenham a mesma capacidade. Oriente-os a realizar os mesmos 
procedimentos, determinando a área total das embalagens 
verificando se a quantidade de material utilizado para a cons-
trução das embalagens é a mesma ou não.

Oriente-os para que consigam chegar à conclusão, após as 
medições e os cálculos, de que é possível construir embalagens 
com mesma capacidade, mas que utilizam menos material, e 
isso ajuda o meio ambiente e diminui custos. Com isso, intro-
duza o conceito de volume máximo.

Comente que uma embalagem pronta e montada (em 
três dimensões) sempre nasce de uma planificação. Relembre 
com eles as planificações do cubo, do paralelepípedo, dos 
cones, dos cilindros e da pirâmide de base quadrada. Depois, 
pergunte se eles conhecem uma forma de montar uma caixa a 
partir de um retângulo de papelão, para, em seguida, mostrar 
a imagem da atividade 1. 
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Volume máximo (Página 27)

Proponha aos alunos que solucionem os problemas 1 e 2 
em duplas. Oriente-os a ajudar os colegas com dificuldades e a 
fazer os registros necessários no caderno. Enquanto estiverem 
analisando os problemas, circule pela sala para auxiliá-los e 
esclarecer eventuais dúvidas. 

Em seguida, peça a eles que ajudem você a montar a 
resolução na lousa.

Resolução do problema 1

Depois de retirados os quatro quadradinhos das quinas, 
as medidas do fundo da caixa passarão a depender da me-
dida do lado x dos quadradinhos, e serão representadas por  
(30 2 2x) e (20 2 2x).

(20 2 2x)

x
x

(30 2 2x)

Assim que a caixa for montada, sua altura passará a ser x. 

(20 2 2x)

(30 2 2x)

x

Agora, usando a fórmula do cálculo do volume de um 
prisma retangular (V a b c5 3 3 ), o volume da caixa será 
determinado da seguinte forma:

( ) ( )V x x x30 2 20 25 2 3 2 3

V x x x4 100 6005 2 13 2

Após realizada a resolução do problema, proponha aos 
alunos que construam um gráfico da função do volume que 
obtivemos com os cálculos acima e veja como ficou o gráfico 
dessa função do 3o grau em um aplicativo matemático de 
construção de gráficos.

Peça a eles que observem, na representação gráfica, o 
ponto máximo da curva. Explique que esse ponto representa 
o volume máximo da caixa e se pode verificar seu valor pelo 
eixo das ordenadas. No eixo das abscissas, pode-se verificar 
o valor de x que representa a medida do quadradinho a ser 
recortada da placa de papelão.
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Se achar interessante, faça outros comentários sobre o 
problema do volume máximo da caixa, como:

 • verifique se os alunos chegam à conclusão, pela observação 
gráfica, de que a medida do lado do quadradinho é de cerca 
de 3,9 cm e o volume da caixa é de cerca de 1 050 cm3.

 • relacione a expressão algébrica do volume da caixa com 
os conceitos de função. Por exemplo, o volume V(x) varia 
conforme se altera o valor de x. 

 • por ser essa uma função do 3o grau, ela pode ter até três 
raízes reais. O gráfico dessa função mostra essas três raízes 
(0, 10 e 15). No entanto, o valor 15 da função não está 
dentro das condições de existência do problema real, uma 
vez que a medida do lado do quadradinho deve variar no 
intervalo aberto ]0, 10[.

 • discuta o fato de a curva desenhada pelo aplicativo 
gráfico mostrar ramos antes do valor x 5 0 e depois de  
x 5 10, mesmo que no problema real x pertença ao inter-
valo aberto ]0, 10[.
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 • No Ensino Superior é possível tratar esse problema de 
forma mais aprofundada, usando cálculo integral e 
diferencial, procurando o volume máximo pelas raízes 
da expressão da derivada da função do 3o grau, ou seja, 
pela expressão ( )V x x x12 200 600’ 5 2 12 . Neste caso as 
raízes são 3,92 e 12,74. Para o problema interessa somente 
o valor de x 5 3,92 cm.

Resolução do problema 2

Neste problema, o volume já é fornecido, que é a capaci-
dade da lata. O que precisa ser encontrado é o raio da base e 
a altura da lata que fornecem área externa mínima.

Usando a fórmula do cálculo do volume de um cilindro:

V r h5 s 3 32

Como o volume é de 1000 ml, temos:

r h1 000 5 s 3 32

Isole o valor da altura h nessa expressão:

h r
1 000

5 s 2

Agora, determine a área externa dessa lata. Para isso, 
tome a planificação.

A planificação do cilindro é dada por um retângulo e por 
dois círculos idênticos. A área será dada por:

A A A5 1retângulo círculo

A r h r2 25 s 3 1 3 s 2

Substituindo nessa expressão o valor h obtido acima, 
teremos:

A r r r2 1 000 25 3 s 1 3 s2
2r

A r r2 000 25 1 3 s 2

No laboratório de informática, utilize um aplicativo de 
construção de gráficos e insira a função da área que obtive-
mos com os cálculos acima e veja como ficou o gráfico dessa 
função em r. 

Na representação gráfica, observe o ponto mínimo da 
curva. Esse ponto representa a área mínima da superfície 
externa da lata, e você pode verificar seu valor pelo eixo das 
ordenadas. No eixo das abscissas, você pode verificar o valor 
do raio r que representa o raio da lata.
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Você deve ter observado que o raio que fornece a menor 
área externa é de 5,4 cm e, no eixo das ordenadas, é possível 
ver que essa área é de cerca de 560 cm2. 

Ao substituir o valor do raio na expressão da altura da 
lata, temos:

h r
1 000

5 s 2

,h 5 4
1 000

5 s 3 2

Usando ,3 14s 5 , temos:

, ,h 3 14 5 4
1 000

5 3 2

, ,h 3 14 5 4
1 000

5 3 2

h 10,9 cm5

Veja que a altura da lata é praticamente o dobro da medida 
do raio da base.

Se achar interessante, acrescente alguns comentários so-
bre o problema da área mínima da lata. Alguns são parecidos 
com os do problema anterior.

 • Verifique se os alunos chegam à conclusão, pela observa-
ção gráfica, de que a medida do raio da base é de cerca de 
5,4 cm, e a área mínima é de cerca de 560 cm2.

 • Relacione a expressão algébrica da área externa da lata 
com os conceitos de função. Por exemplo, a área A(x) varia 
conforme se altera o valor de x. 

 • Discuta o fato de a curva desenhada pelo software gráfico 
mostrar ramos para antes do valor x 5 0, mas essa região 
do gráfico é apenas uma característica da função que 
obtivemos. No problema que abordamos, o raio r deverá 
ser maior do que zero.
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 • No Ensino Superior é possível tratar esse problema de 
forma mais aprofundada, procurando a área mínima 
pelas raízes da expressão da derivada da função obtida, 
utilizando conceitos de cálculo integral e diferencial. Nesse 
caso, a raiz encontrada é de 5,42.

Aulas 3 e 4

Como nesta aula será necessário utilizar computadores 
com acesso à internet para a realização de pesquisa on-line, 
agende previamente a sala de informática, a fim de que as 
aulas aconteçam lá. 

Inicie a aula esclarecendo eventuais dúvidas que surgi-
ram em relação aos cálculos para a embalagem do projeto 
de cada grupo.

Criando um protótipo inicial (Página 28)

Oriente-os a discutir em grupos o que é e qual a importân-
cia de um protótipo. Deixe que eles tragam o conhecimento 
prévio sobre o assunto e identifiquem o que sabem e o que 
ainda precisam saber.

Logo em seguida, peça a eles que façam a pesquisa sobre 
o assunto e registrem o que encontrarem. Estipule um tempo 
de 15 minutos para esta atividade, por exemplo.

Nesse estágio, os alunos podem iniciar seu protótipo de 
baixa fidelidade, fazendo um desenho no papel e, em seguida, 
construindo-o com os materiais trazidos (papel, cartolina etc.). 
Ao desenhar ou montar o protótipo, vão se questionar sobre 
várias informações que antes não haviam pensado, como as 
medidas, de que forma seria dobrado e colado, a resistência 
necessária para conter o alimento etc. Explique que esses 
estágios são fundamentais no prosseguimento para as novas 
fases do protótipo, de graus mais elevados de fidelidade, e o 
sucesso do projeto final. 

Tendo uma ideia melhor sobre o que é, quais os tipos e 
como construir um protótipo, proponha a eles que iniciem o 
planejamento da construção do protótipo inicial do projeto de 
cada grupo. Lembre-os de que os protótipos são construídos 
como teste para ver se a ideia inicial dará certo, por isso são 
passíveis de mudanças a fim de deixá-los cada vez melhores 
até chegar ao produto final. Estipule um tempo de 15 minutos 
para esta atividade, por exemplo. 
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Proponha que a produção do protótipo seja feita como 

tarefa para casa. 

Fazendo a análise do formato, para otimizar  

armazenamento e transporte (Página 28)

Peça aos grupos que analisem as situações propostas a fim 
de ajudá-los a decidir qual a melhor embalagem para o trans-
porte do produto do cliente. Depois de analisá-las, solicite que 
as resolvam. Estipule um tempo para essa atividade, por exem-
plo, de 15 minutos. Em seguida, inicie a verificação coletiva. 

Deixe as embalagens trazidas por todos, de diversos for-
matos, disponíveis para que manuseiem durante o processo 
de resolução das questões. Eles poderão encontrar novas 
soluções ou questionamentos que não fariam se resolvessem 
a questão apenas fazendo os cálculos no papel. 

Antes do final da aula, se achar necessário, oriente-os a 
fazer uma avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as 
principais ações e experiências da etapa para que copiem no 
caderno, avaliem se compreenderam ou não e identifiquem 
o que precisa ser esclarecido.

Avise-os de que vão reutilizar as embalagens da etapa 2 
na próxima aula.

ETAPA 5 

Como nestas aulas será necessário utilizar computadores 
com acesso à internet para a realização de pesquisa on-line, 
agende previamente a sala de informática, a fim de que as 
aulas aconteçam lá. 

Aulas 1 e 2

Perguntas mobilizadoras (Página 30)

Inicie a aula pedindo aos alunos que discutam as pergun-
tas mobilizadoras. Espera-se que eles usem o conhecimento 
prévio para elaborar as respostas, relacionando o que apren-
deram até aqui com as experiências que já tiveram. Motive-os 
a pensar no tipo de público que costuma comprar o produto 
para o qual eles estão desenvolvendo a embalagem. 

Avaliando o design das embalagens existentes no 

mercado (Página 30)

Para o estudo comparativo, distribua as embalagens que 
os alunos trouxeram entre os grupos e peça que eles iniciem 
a análise, destacando as características utilizadas na fabrica-
ção das embalagens. Leve-os a pensar se o produto se torna 
atraente devido à sua embalagem, quais são as sensações que 
ela causa; qual é o público-alvo do produto e o que, na em-
balagem, indica isso: se é uma embalagem eficiente e fácil de  
usar e como ela poderia ser melhorada. Estipule um tempo 
de 20 minutos, por exemplo, para essa atividade.

Criando o design da embalagem do projeto (Página 30)

Em seguida, na sala de informática, peça que eles formem 
novamente os grupos e oriente-os a fazer uma pesquisa sobre 
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a influência da tipologia das cores e dos formatos na percep-
ção do consumidor.

Oriente-os a visitar o site indicado em Saiba+, a fim de 
“abrirem a mente” e se inspirarem nas várias possibilidades 
de design para embalagens. Nem sempre é necessário utilizar 
formatos rebuscados ou desenhos complexos; muitas vezes 
há soluções simples que respondem à demanda do produto, 
do ponto de vista funcional e da estética, considerando o seu 
público-alvo.

Depois, leve-os a discutir as questões propostas no item 2  
e pensarem nos aspectos que devem ser considerados para a 
embalagem, sempre fazendo os registros no Caderno de ideias. 
De modo geral, o grupo tem de encontrar uma resposta para 
a seguinte pergunta: Quais as cores, tipo de fonte, ilustrações e 
textura da nossa embalagem, considerando o público-alvo?

Para facilitar e organizar as ideias, oriente os alunos a preen-
cher a tabela a seguir no Caderno de ideias ou em folha à parte.

ROTEIRO DE ANÁLISE DAS EMBALAGENS

Rótulo Sensações proporcionadas 

• Tipografia aplicada

• Cores utilizadas

• Ilustrações ou fotos

• Informações sobre o produto

• Harmonia visual

Formato da embalagem Sensações proporcionadas 

Reforce que, além das imagens e do nome do produto 
na embalagem, não se pode esquecer das suas especifica-
ções e todos os dados necessários para o consumidor final, 
como peso do produto, datas de fabricação e validade, lote, 
além das informações nutricionais (caso seja um produto 
alimentício).

Leia+ (Página 32)

Oriente-os a ler os textos da Anvisa e do SBRT já pensando 
na embalagem que vão produzir e no rótulo que vão criar.

Como sugestão, indique a leitura do artigo e que assistam 
ao vídeo indicados a seguir, cujos links estão disponíveis no 
item 5 nas referências bibliográficas para o professor, ao final 
deste projeto. 

 • 5 designers brasileiros que merecem nossa atenção! 

 • Helvetica (pequeno documentário feito para celebrar 
os 50 anos dessa fonte tão presente em nossas vi-
das. Chamará a atenção dos alunos a importância do  
tipo de fonte para causar o impacto desejado no momento 
de criar o rótulo). 

Se achar necessário, um pouco antes do final da aula, 
oriente-os a fazer uma avaliação do aprendizado até aqui. 
Liste na lousa as principais ações e experiências da etapa para 
que copiem no caderno, avaliem se compreenderam ou não 
e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 6 

AULAS 1 e 2

Perguntas mobilizadoras (Página 33)

Partindo das perguntas mobilizadoras, leve-os a refletir 
como podem fazer o protótipo final da embalagem, pensando 
nos dados que deve conter, nos tipos de recurso para construí-
-lo, na organização dos dados registrados nas etapas anteriores. 

Reúna os grupos e oriente-os com o planejamento de  
construção do protótipo. O fluxograma vai ajudá-los a acom-
panhar as etapas cumpridas e a prever as datas de cada 
entrega, os responsáveis por cada tarefa etc. 

Com o planejamento feito, é o momento de pô-lo em 
prática, ou seja, construir o protótipo final. 

Depois de tudo organizado, oriente-os a preparar 
o protótipo da embalagem, fazendo o desenho em es-
cala ou utilizando um software próprio. Com base no 
desenho, poderão montar esse protótipo utilizando um 
material para teste, semelhante ao proposto pelo grupo  
avaliando e identificando os pontos de ajuste. É possível 
também decidir se o protótipo será um modelo virtual (feito 
com softwares de design, desenho, storyboard etc.) ou físico, 
feito manualmente, ou em impressora 3-D. 

De acordo com os recursos disponíveis e a opção dos 
grupos, há algumas possibilidades para construir o produto 
final: impressoras 3-D, confecção manual, produção virtual 
com a ajuda de um software, ou indo a um Fab Lab, quando 
existente na cidade.

Os Fab Labs são uma rede de laboratórios abertos ao públi-
co que oferecem equipamentos de alta tecnologia para colocar 
ideias criativas em prática, além de trocar conhecimentos.

Para saber se há algum Fab Lab em sua cidade, consulte: 
<https://www.fablabs.io/labs?country=br>. Acesso em: 27 
dez. 2019.

Lembre-os de que nesta fase também devem aprimorar o 
rótulo do produto que foi planejado anteriormente na etapa 5. 

Quando o grupo tiver preparado os seus protótipos, virtuais 
ou físicos, proponha organizar uma sessão de apresentações e 
testes dos vários protótipos à turma. Cada grupo terá um tempo 
limite para apresentar o seu produto, explicando brevemente 
as características de seu cliente, produto e exigências para a 
embalagem. Depois da apresentação, os grupos vão trocar 
as embalagens para testes: fazer questionamentos, apontar 
qualidades e pontos que podem melhorar. Lembre-os de que 
os feedbacks devem ser construtivos. Esse momento será o 
teste inicial, a fim de fazerem os ajustes necessários ao pro-
tótipo que será apresentado ao público, a ser pesquisado, na 
próxima etapa. 
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Como foi a avaliação do público? Quais são os ajustes 
necessários na embalagem?

Houve retorno inesperado?

Lembre-os de que, exatamente pelo feedback apresentar 
elementos surpreendentes ao grupo que desenvolve a emba-
lagem, é importante fazer uma pesquisa, para identificar as 
necessidades e os desejos do público.

Se achar necessário, oriente-os a fazer uma avaliação 
do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e 
experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem 
se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa ser 
esclarecido.

ETAPA 8 

Aulas 1 e 2 (Página 35)

Reúna os grupos e esclareça as eventuais dúvidas. Com 
todas as informações obtidas com a pesquisa e o feedback da tur-
ma, oriente-os a rever as etapas de construção do protótipo (caso 
necessário) para ver o que pode ser melhorado ou ajustado. 

Além disso, cada grupo deve decidir se vai produzir a em-
balagem ou apenas dispor as informações obtidas e o protótipo 
melhorado para o cliente. Portanto, eles precisam verificar quais 
recursos vão precisar, como farão e quando ficará pronto.

Como mais uma etapa de desenvolvimento do produto 
final, os grupos precisam também preparar uma apresenta-
ção para o cliente, que pode acontecer na escola, como um 
evento para a comunidade escolar e com convidados ou 
diretamente para o cliente. Para organizar a apresentação, 
os alunos devem pensar em alguns aspectos, como:

 • marcar, com antecedência, dia, horário e local da apresen-
tação e enviar o convite aos clientes e/ou à comunidade 
escolar; 

 • quais equipamentos e materiais são necessários para a 
apresentação; 

 • é importante elaborar um relatório para ser entregue ao 
cliente, e que possa ser avaliado posteriormente;

 • qual ferramenta utilizarão na apresentação: slides, flipchart 
ou cartazes?

 • como será feita a divulgação do projeto e do resultado 
final? Blogues? Redes sociais?

Ajude-os, caso necessário, com o algoritmo de planejamen-
to demonstrando como fazê-lo.

Para auxiliá-los com a apresentação, sugira um texto sobre 
o assunto, como o citado a seguir, cujo link está disponível 
no item 6, nas referências bibliográficas para o professor, ao 
final deste projeto. 

 • Como fazer uma apresentação de trabalho inesquecível. 

Se achar necessário, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e expe-
riências da etapa para que copiem no caderno, avaliem se com-
preenderam ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

Reforce a importância de uma pesquisa de campo com 
o intuito de verificar a aceitação dos consumidores para, em 
seguida, realizar uma revisão e os ajustes finais da embalagem. 
Explique que essa é a proposta da próxima etapa. 

Sugira que assistam, em casa, a um documentário, como 
o sugerido a seguir, cujos links estão disponíveis no item 5, nas 
referências bibliográficas para o professor, ao final deste projeto.

 • Alexandre Wollner e a Formação do design moderno  
no Brasil. 

Se achar necessário, no final da aula, oriente-os a fazer 
uma avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as 
principais ações e experiências da etapa para que copiem no 
caderno, avaliem se compreenderam ou não e identifiquem 
o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 7 

Aula 1 (Página 34)

Inicie a aula reunindo os grupos para definir que infor-
mações são importantes em uma pesquisa. Discuta sobre:

 • Quem são os entrevistados?

 • Qual é a amostra da pesquisa (número de entrevistados)?

 • Como e quem vai aplicar o questionário?

 • Como será a estrutura do questionário? Perguntas abertas, 
fechadas ou ambas?

 • Como será a tabulação dos resultados, elaboração de 
gráficos com os dados e apresentação dos resultados para 
a turma e o cliente? 

Oriente-os a analisar as perguntas propostas no Livro do 
Aluno e a propor outras questões segundo as necessidades 
de cada grupo.

Você pode sugerir o texto “Planejamento de pesquisa” 
para os alunos se aprofundarem no tema. O link do texto 
está nas referências bibliográficas para o professor, ao final 
deste projeto.

Combine com eles quando vão a campo realizar a pes-
quisa e quando vão analisar os dados obtidos. A aplicação 
da pesquisa deve ser combinada previamente, pois vai exigir 
um tempo maior do que uma aula regular, além de envolver 
outras pessoas, seja em aplicação aleatória, seja com entre-
vistados predefinidos.

Aula 2 (Página 34)

Oriente os alunos a utilizar esta aula para iniciar a tabula-
ção e a análise dos dados já obtidos e, em seguida, a elaborar 
o relatório de resultados, ilustrando-o com tabelas e gráficos.

Ajude-os a compilar as informações quantitativas e 
questione-os para que tirem conclusões sobre essas variáveis. 
O que dizem os números? 

Após a compilação dos números, peça a cada grupo que 
compartilhe, lendo em voz alta, alguns dados qualitativos, 
com a opinião e devolutiva do público. 
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ETAPA 9 

Aulas 1 e 2 (Página 36)

Nesta etapa, deve ocorrer a avaliação do projeto, que deve ser realizada por todos (pro-
fessores e alunos), de maneira que sejam verificadas as aprendizagens desenvolvidas nas 
áreas de conhecimento envolvidas no projeto.

A avaliação deve ser iniciada após a construção e a apresentação do protótipo ao cliente. 
Todas as etapas do processo, bem como as ações atitudinais dos grupos, devem ser avaliadas. 
Oriente os alunos a responder a autoavaliação do Livro do Aluno. 

A proposta de autoavaliação do Livro do Aluno poderá ser completada com a sugestão 
de proposições de avaliação a seguir. 

Tanto as proposições para o aluno quanto para o professor podem ser modificadas ou não, 
bem como novas poderão ser acrescentadas e algumas excluídas, para se adequar à forma que 
o projeto foi desenvolvido pela turma, pois, dependendo das decisões tomadas, algumas etapas 
podem ser alteradas sem se perder a essência necessária para a produção do produto final. 

Avaliação do projeto e autoavaliação (aluno)

Sim Não Parcialmente
De que forma 
eu poderia ter 

contribuído melhor?

A organização do nosso grupo contribuiu para o bom 
andamento das tarefas e a condução do trabalho?

Participei de forma ativa em todas as etapas do projeto?

As estratégias escolhidas nas etapas foram bem encaminhadas?

O tempo sugerido para o desenvolvimento do projeto foi 
adequado?

Consegui adquirir novos conhecimentos e aprofundar os que eu 
já sabia sobre o tema proposto?

Compreendi os conceitos matemáticos desenvolvidos durante 
o projeto?

Compreendi os dados coletados e analisados do questionário 
respondido pelos entrevistados?

Realizei a tarefa pela qual era responsável na apresentação do 
produto final?

Relacionei todas as etapas entre si?

Alcancei os objetivos estabelecidos?

Após a apresentação do protótipo da embalagem, você também deve avaliar o resul-
tado do projeto. A seguir, há uma sugestão, que pode ser modificada. Depois da avaliação 
feita, proponha aos alunos o compartilhamento da que eles fizeram e a que você fez para, 
depois, discutirem coletivamente.

Avaliação por parte do professor

Sim Não Parcialmente

A organização pensada pelos alunos ajudou na 
condução do trabalho?

As estratégias desenvolvidas nas etapas foram 
adequadas?
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Sim Não Parcialmente

Houve necessidade de ajustes das estratégias 
durante a realização de cada tarefa?

A gestão da sala e dos grupos durante o 
desenvolvimento do projeto foi adequada?

O tempo sugerido para o desenvolvimento do 
projeto foi adequado?

Os alunos compreenderam os conceitos matemáticos 
desenvolvidos durante a realização do projeto?

Os objetivos propostos foram atingidos?

O produto final contribuiu para resolver a situação-
-problema apresentada?

Avaliação da turma
Para essa discussão, façam uma roda de conversa e combinem os acordos, como quem 

iniciará, se os comentários serão feitos após ou durante a exposição de cada colega, qual será 
o sinal indicando que se quer a vez de falar etc. Depois que todos tiverem exposto suas per-
cepções sobre o projeto, discutam algumas questões adicionais, como as sugeridas a seguir:

 • O que faríamos de diferente se tivéssemos de refazer o projeto?

 • Quais ensinamentos podemos utilizar em outros projetos?

 • Há alguma etapa que faríamos de forma diferente, ou acrescentaríamos ou tiraríamos do 
projeto?

Referências bibliográficas e demais materiais e recursos

Etapa 1
ALVES FILHO, Francisco. A arte que vem do lixo. Isto é, 28 jan. 2011. Disponível em: <https://
istoe.com.br/121937_A+ARTE+QUE+VEM+DO+LIXO/>. Acesso em: 9 jan. 2020.

Reportagem sobre o documentário Lixo extraordinário traz comentários de Vik Muniz, artista 
plástico que se inspirou no lixo para produzir obras de arte e, ao mesmo tempo, chamar a 
atenção das pessoas para o problema dos detritos jogados em aterros. Ele conta como o 
documentário surgiu e como ele vai beneficiar os trabalhadores do Aterro Metropolitano 
de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro.

Trechos do documentário Lixo extraordinário. Direção de Lucy Walker, João Jardim e Karen 
Harley. Produzido por Angus Aynsley e Hank Levine (Almega Projects e O2 Filmes), 2010, 99 min. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CzFlsCLH1jo>. Acesso em: 9 jan. 2020.

Documentário indicado ao Oscar em 2011 mostra o projeto desenvolvido por Vik Muniz, 
artista plástico brasileiro, que viu no lixo uma oportunidade de criar arte e, ao conviver no 
aterro, encontrou histórias emocionantes retratadas em sua obra. 

Etapa 2
GOMES, E.; ANSELMO, M. E. de O.; LUNARDI FILHO, W. D. As reuniões de equipe como elemento 
fundamental na organização do trabalho. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 53, n. 3, 
p. 472-480, jul./set. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/reben/v53n3/v53n3a17.
pdf>. Acesso em: 20 jan. 2020.

Esse artigo mostra a importância do trabalho em equipe e como seus membros devem agir 
diante de algumas situações.

MARQUES, Alexandre. 16 softwares populares para criar mapas temáticos. Disponível 
em: <https://www.geoaplicada.com/blog/softwares-para-criar-mapas-tematicos/>. 
Acesso em: 9 jan. 2020.

Na postagem desse blogue, há várias indicações de softwares para criar mapas. Cada indicação 
é seguida da imagem da tela principal do programa e comentários sobre o que é possível 
fazer com o software, com suas características e seus formatos. 
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Tema integrador a ser trabalhado:
Protagonismo juvenil 

Abordagem teórico-metodológica

Professor, este manual específico contém as orientações 
para desenvolver cada etapa do projeto proposto. Sobre a 
abordagem teórico-metodológica, ler a Parte Geral destas 
Orientações para o Professor. 

Como escolher o tipo de embalagem de alimentos. Fispal 
Tec Digital, 13 dez. 2018. Disponível em: <https://digital.
fispaltecnologia.com.br/gest-o/como-escolher-o-tipo-de-
embalagem-de-alimentos>. Acesso em: 9 jan. 2020.

O texto explica de forma resumida os cuidados que se deve ter ao 
escolher uma embalagem para um alimento, bem como os ma-
teriais e tipos de embalagens propícias aos gêneros alimentícios.

Etapa 3
OLIVEIRA, Julyana. Tecidos com cera de abelha são ótimas 
opções para substituir embalagens plásticas. Casa e Jardim, 7 
jan. 2019. Disponível em: <https://revistacasaejardim.globo.
com/Casa-e-Jardim/Dicas/Sustentabilidade/noticia/2019/01/
tecidos-com-cera-de-abelha-sao-otimas-opcoes-para-
substituir-embalagens-plasticas.html>. Acesso em: 9 jan. 2020.

Essa matéria apresenta uma alternativa às embalagens plás-
ticas, explicando como a cera de abelha é utilizada e quais os 
benefícios ao meio ambiente e à nossa saúde. 

Aprenda a fazer estas embalagens usando cera de abelha. Buzz 
Feed, 10 mai. 2017. Disponível em: <https://www.buzzfeed.
com/br/hitomiaihara/embalagens-reutilizaveis>. Acesso em: 
9 jan. 2020.

Nessa postagem, além da receita da embalagem reutilizável, há 
um vídeo que, na verdade, é um tutorial mostrando o passo a 
passo de como fazer sua própria embalagem de cera de abelha.

Etapa 4
Geogebra. Disponível em: <https://www.geogebra.org/
graphing?lang=pt>. Acesso em: 9 jan. 2020.

Esse aplicativo matemático é de distribuição livre e foi escrito 
em linguagem Java, o que permite que ele seja usado em diver-
sas plataformas. No Geogebra, há gráficos, geometria, 3-D etc.

Etapa 5
Pablo Vinícius. 5 designers brasileiros que merecem nossa 
atenção! Designe Culture, 10 abr. 2017. Disponível em: <https://
designculture.com.br/5-designers-brasileiros-que-merecem-
nossa-atencao>. Acesso em: 9 jan. 2020.

Texto que traz alguns dos mais famosos e criativos designers 
brasileiros, mostrando alguns dos trabalhos produzidos por 
eles que servem de inspiração. 

Helvetica (trailer do documentário). Gary Hustwit. Disponível 
em: <https://www.youtube.com/watch?v=wkoX0pEwSCw>. 
Acesso em: 9 jan. 2020.

Trailer do documentário sobre a cultura visual, gráfica e ti-
pográfica e a ligação que temos com as “fontes”, como elas 
afetam a nossa vida e nos convidam a olhar novamente para as 
milhares de palavras que vimos em nosso cotidiano. Apesar de 
os textos que aparecem nas imagens serem em inglês, a forma 
que elas interagem com o espectador passa a mensagem pre-
tendida, de como as fontes são importantes no nosso dia a dia 
mesmo que aparentemente passem despercebidas por nós. 

Etapa 6
Alexandre Wollner e a formação do design moderno no 
Brasil. 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=s7LOZLMRRO0>. Acesso em: 9 jan. 2020.

Vídeo com vários trechos de entrevistas de Alexandre Wollner 
explicando a formação do design no Brasil. 

Etapa 7
Planejamento de pesquisa. UFSC. Disponível em: <http://
www.inf.ufsc.br/~marcelo.menezes.reis/Cap6.pdf>. Acesso 
em: 9 jan. 2020

Esse texto explica como proceder para realizar uma pesquisa 
e alguns tipos de questionário e como elaborar as questões. 

Etapa 8
Como fazer uma apresentação de trabalho inesquecível. 
Disponível em: <https://posgraduando.com/como-fazer-uma-
apresentacao/>. Acesso em: 9 jan. 2020.

O texto traz algumas dicas de como preparar e realizar uma 
apresentação, partindo do planejamento e da preparação até 
o momento da apresentação. 

Espaço espelho da nossa cultura
PROJETO 2

Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador

I. Pesquisar sobre a condição de vida da comunidade lo-
cal, por meio da coleta, organização e análise de dados 
estatísticos.

II. Exercitar a empatia, a solidariedade e o olhar inclusivo, 
estudando e trabalhando de maneira colaborativa, em 
todo o processo.
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de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e  
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 
mesmo, dos outros e do planeta.

Essa competência estará presente nos momentos em que 
os alunos compartilharem ideias ou discordarem de alguma 
opinião durante as rodas de conversa, ao redigir o relatório do 
projeto e na apresentação dele ao poder público. As pesquisas 
que os alunos deverão realizar, assim como as entrevistas e 
conversas com moradores e profissionais que atuaram neste 
projeto, ampliarão fatos, dados e informações necessários para 
projetar um espaço comunitário que possa proporcionar às 
pessoas da comunidade atividades de lazer, cultura, formação 
pessoal e profissional.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com au-
tocrítica e capacidade para lidar com elas.

Essa competência estará presente nas entrevistas, pesqui-
sas e discussões em grupo, principalmente nos momentos de 
decisão. Com relação aos conceitos das áreas de conhecimento 
envolvidas no projeto, dos registros a serem realizados e dos 
desenhos das plantas do espaço de cultura a serem projetados, 
os alunos precisarão se posicionar em relação às características, 
à vulnerabilidade e aos potenciais da sua comunidade, para 
apresentar soluções mais econômicas e eficientes, com relação à 
identificação das verdadeiras necessidades de cada comunidade 
e de acessibilidade ao espaço que criarem. 

Competências específicas e habilidades  
da área de Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemá-
ticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam 
atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e 
Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, 
divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma 
formação científica geral.

Competência específica 2

Propor ou participar de ações para investigar desafios do 
mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmen-
te 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 articulando conceitos, procedimentos 
e linguagens próprios da Matemática.

Competência específica 3

Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos 
matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade 
dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo 
a construir argumentação consistente.

III. Desenvolver o olhar crítico e a criatividade diante de 
problemas reais.

IV. Projetar um espaço comunitário de cultura, usando prin-
cipalmente conhecimentos e saberes próprios das áreas 
de Matemática e de Linguagens (Arte). 

V. Produzir um relatório do projeto, com vistas a encaminhar 
uma carta de solicitação da criação do espaço comunitário 
de cultura aos representantes do poder público.

Justificativa

A participação ativa dos cidadãos nos interesses da co-
munidade é necessária e deve ser estimulada. Para que, cada 
vez mais, a população tenha consciência de seus direitos e 
deveres, ela deve buscar o conhecimento de questões que 
são importantes para sua própria realidade e a realidade de 
sua comunidade. 

Ser protagonista em projetos e em ações da comunidade 
em que está inserido pode mudar o futuro do indivíduo e o 
futuro do coletivo. Este projeto é um convite a olhar para a 
comunidade na qual a escola está inserida e propor uma in-
tervenção de natureza coletiva e cultural. Ele se faz relevante, 
na medida em que incentiva e possibilita desenvolver o olhar 
crítico, empático e cuidadoso de si e do outro.

Como um dos princípios dessa intervenção, a turma de-
verá utilizar conceitos e procedimentos matemáticos, e das 
demais áreas do conhecimento envolvidas, para solucionar 
uma situação-problema.

Temas contemporâneos

Cidadania e Civismo; Multiculturalismo.

Situação-problema

Dentro de uma perspectiva em que o número de pessoas 
em situação de vulnerabilidade social é crescente, os alunos 
deverão usar os saberes matemáticos para desenvolver e 
apresentar aos representantes do poder público um pro-
jeto de criação de um espaço comunitário de cultura, que 
ofereça aos moradores da sua região acesso a atividades 
educacionais, qualificação profissional, lazer e manifestações 
culturais e artísticas.

Competências gerais da BNCC — Ensino Médio

Neste projeto, serão desenvolvidas as competências 
gerais a seguir:

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

Essa competência estará presente ao longo do projeto, 
ao mapear e visitar com a turma os espaços culturais de suas 
regiões para compreender os tipos de atividade oferecidos, 
além de discutir e propor os que seriam ideais para atender 
as demandas do espaço comunitário a ser criado no projeto. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações con-
fiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, tais 
como índice de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros, 
investigando os processos de cálculo desses números.

1 I, III

(EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da 
região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e 
cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa.

2 I, III

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões 
relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, 
e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e 
interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão 
(amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

2 I, III

(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.

3 IV

(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo 
de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em 
situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou 
pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), 
com ou sem apoio de tecnologias digitais.

3 IV

Competência específica e habilidades da área  
de Linguagens e suas tecnologias

Serão desenvolvidas ainda a competência específica e as habilidades da área de Lingua-
gens e suas tecnologias a seguir:

Competência específica 3

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com auto-
nomia e colaboração, 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 consumo responsável, em âmbito 
local, regional e global.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões manifestados, para negociar e sustentar 
posições, formular propostas, e intervir e tomar decisões democraticamente 
sustentadas, que levem em conta o bem comum e os Direitos Humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global.

3 II, III

(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, 
possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar 
desafios contemporâneos, discutindo seus princípios e objetivos de maneira 
crítica, criativa, solidária e ética.

3 II, III

Articulação do tema integrador com objetivos e justificativas,  
competências e habilidades

O trabalho com o tema integrador deste projeto, baseado no Protagonismo Juvenil 
e na abordagem teórico-metodológica apresentada, está relacionado com uma maior 
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participação ativa, política e social dos alunos como cidadãos, 
a fim de que, cada vez mais, tenham consciência de seus 
direitos e deveres. Para isso, devem buscar o conhecimento 
de questões da sua realidade e de sua comunidade. Ser pro-
tagonista em projetos e ações da comunidade em que está 
inserido pode mudar o futuro do indivíduo e do coletivo. 

O principal objetivo deste projeto é a criação de um es-
paço comunitário usando principalmente conhecimentos e 
saberes próprios das áreas de Matemática e de Linguagens 
(Arte). Para atingir esse objetivo, os alunos deverão:

 • conhecer e mapear os espaços culturais de seu bairro ou 
comunidade, fazer pesquisas com os moradores locais e 
propor soluções que viabilizem a criação do espaço, den-
tro da sua comunidade, desenvolvendo a competência 
geral 3 da BNCC;

 • propor soluções criativas e sustentáveis na escolha e 
no uso dos materiais, das possíveis parcerias dentro 
da própria comunidade e da acessibilidade do espaço; 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns, desenvolvendo a competência geral 
7 da BNCC.

 • pesquisar e propor soluções que viabilizem a criação 
de um espaço acessível a todos os moradores de sua 
comunidade, posicionar-se em relação às características, 
à vulnerabilidade e aos potenciais dos indivíduos da sua 
comunidade, para apresentar soluções mais econômicas e 
eficientes, desenvolvendo a competência geral 8 da BNCC;

As pesquisas darão os subsídios necessários para os alunos 
argumentarem e se posicionarem nas discussões e refletirem 
sobre o posicionamento dos colegas, sempre de forma respei-
tosa, a fim de solucionarem, em conjunto, o problema apre-
sentado. Para isso, serão articuladas as seguintes habilidades:

 • na área de Matemática e suas tecnologias, interpretar taxas 
e índices de natureza socioeconômica (EM13MAT104), 
propor ou participar de ações adequadas às demandas da 
região (EM13MAT201), planejar pesquisas sobre questões 
relevantes ao projeto e organizar os dados coletados em 
relatórios (EM13MAT202), empregar diferentes métodos 
para a obtenção da medida da área de uma superfície  
(EM13MAT307), e resolver e elaborar problemas que envol-
vem o cálculo de áreas totais de prismas (EM13MAT309).

 • na área de Linguagens e suas tecnologias, debater 
questões relacionadas ao projeto, analisando diferentes 
opiniões, argumentando com base em fatos, respeitando 
os diferentes modos de pensar (EM13LGG303); mapear e 
criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades 
de atuação social (EM13LGG304). 

Materiais necessários

 • Computador com acesso à internet, planilhas eletrônicas, 
editor de texto e editor de imagem.

 • Caderno ou equipamento para registro de entrevistas.

 • Material didático de referência (livros, resumos, mapas 
conceituais, entre outros).

Cronograma

INÍCIO DO PROJETO: ____ /____ /_____.

Etapa 1: Pesquisa e análise de dados (5 aulas): levanta-
mento, organização e análise de dados a respeito da comu-
nidade local, da população em situação de vulnerabilidade 
social, suas necessidades, o que esperam e com quais ações 
poderiam ocupar um espaço comunitário de cultura. 

Etapa 2: Rodas de conversa e reuniões (4 aulas): estabe-
lecimento de quais demandas serão priorizadas para criação 
do espaço, bem como pesquisa sobre a lei de acessibilidade. 

Etapa 3: Pesquisa, estudo e tomada de decisões (5 au-
las): reconhecimento da comunidade, suas vulnerabilidades 
e suas potências, busca e escolha de espaço, de parcerias e 
de materiais acessíveis e viáveis economicamente e análise 
da logística e dos impactos social e ambiental da ocupação 
desse lugar como espaço comunitário de cultura. 

Etapa 4: Projeção do espaço (6 aulas): estudo dos concei-
tos das áreas de conhecimento envolvidos, desenvolvimento 
da planta baixa e consolidação da proposta de criação do 
espaço comunitário de cultura.

Etapa 5: Sistematização e finalização do projeto (2 
aulas): organização e escrita de uma carta com o pedido 
oficial de abertura do espaço comunitário de cultura com 
justificativa, objetivo e proposta criada ao longo deste projeto. 

Etapa 6: Avaliação e autoavaliação do projeto (1 aula): 
avaliar o desempenho individual e coletivo dos alunos; fazer 
autoavaliação.

TÉRMINO DO PROJETO: ____ /____ /_____.

Produto final

O produto deste projeto será a proposta de criação de 
um espaço comunitário de cultura a ser desenvolvido por 
todos os alunos da classe. A cada etapa, os alunos terão in-
formações que deverão ser complementadas por pesquisas 
e estudos, com base em referências bibliográficas e em sites 
confiáveis, como os das universidades e órgãos do governo.

Os alunos também vão assistir a vídeos e trocar ideias e ex-
periências para redigir textos, coletar, organizar e analisar dados, 
fazer cálculos, projetar a planta baixa do espaço comunitário, 
definir o projeto visual, inclusive com soluções de acessibilida-
de. Por fim, deverão redigir um relatório da pesquisa, com uma 
proposta de solução para o problema levantado e encaminhar 
às instâncias responsáveis do poder público.

No início da etapa 1, deverão refletir sobre a situação da 
sua comunidade e, principalmente, sobre seu papel nesse 
contexto, reconhecendo seus direitos e deveres e os de seus 
pares. Para isso, os alunos serão orientados a analisar dados 
como o IVS (Índice de Vulnerabilidade Social) do seu municí-
pio e pesquisar sobre os espaços culturais e de educação na 
comunidade em que vivem. 

Com base nessas pesquisas, os alunos deverão organizar 
e aplicar as ferramentas estatísticas para analisar esses dados. 
Nessa etapa, vão desenvolver a competência geral 1 da Base 
Nacional Comum Curricular.
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Na etapa 2, os alunos deverão planejar rodas de conversa 
e reuniões para estabelecer metas e demandas para o de-
senvolvimento do projeto. Nessa etapa, os alunos realizarão 
uma pesquisa sobre a lei de acessibilidade. Como esse tipo de 
planejamento exige o estabelecimento de prioridades, posi-
cionamento em relação às vulnerabilidades e apresentação 
de soluções de acessibilidade ao espaço que eles vão criar, 
eles vão desenvolver as competências gerais 7 e 8 da BNCC.

Na etapa 3, os alunos vão iniciar o processo de prospec-
ção de espaço físico e parcerias para, em seguida, analisar os 
pontos positivos e negativos do espaço escolhido. A análise 
da logística e dos impactos social e ambiental da ocupação 
desse lugar como espaço comunitário de cultura também será 
analisado nessa etapa. Dessa forma, as competências gerais 
1, 7 e 8 da BNCC serão desenvolvidas nesta etapa do projeto. 

Na etapa 4, os alunos vão analisar a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, elaborada pela ONU, para 
implementá-la em seus projetos. É nesse momento que eles 
terão contato com o desenvolvimento da planta baixa do local 
escolhido e da consolidação da proposta de criação do espaço 
comunitário de cultura. Nessa etapa, os alunos estarão em 
contato com uma situação real de engenharia. Mais uma vez, 
as competências gerais 1, 7 e 8 da BNCC serão desenvolvidas 
nesta etapa do projeto. 

Na etapa 5, inicia-se o processo de organização do projeto 
e escrita da carta oficial de solicitação de criação do espaço 
comunitário de cultura com a justificativa, o objetivo e a pro-
posta criada ao longo deste projeto. Nessa etapa, os alunos 
vão desenvolver principalmente as competências gerais 7 e 
8 da BNCC.

Por fim, na etapa 6, ocorrerá a avaliação do projeto que 
deverá ser realizada por todos (professores e alunos), para 
verificar as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhe-
cimento envolvidas no projeto.

ETAPA 1 

Aula 1 (Página 38)

Criação de um espaço comunitário de cultura

Inicie esta aula propondo aos alunos uma análise do título 
do projeto: “Espaço espelho da nossa cultura”. Pergunte aos 
alunos:

 • O que esse título sugere?

 • Quais situações podem servir de exemplo para explicar 
esse título?

 • De que maneira podemos contribuir para nossa comu-
nidade?

 • Qual o papel do governo em relação a políticas públicas 
voltadas para cultura?

Valorize as respostas dos alunos. Incentive o ato de 
questionar respeitando as ideias e os pensamentos do outro. 
Reforce que não há uma competição de ideias, ou seja, uma 

forma de pensar não é melhor ou pior que a outra. Explique 
aos alunos que devemos ouvir, assim como queremos ser 
ouvidos. Todos têm o direito de se expressar e expor suas 
opiniões, desde que haja respeito ao próximo. 

Caso os alunos não saibam dizer como podem contribuir 
com a comunidade, cite que uma das principais formas é 
participar de uma sociedade civil. Comente com eles que esta 
pode ser entendida como um conjunto de indivíduos que 
exercem atividades voluntárias na esfera privada, mas podem 
desenvolver certas ações que incidam no âmbito público. São 
exemplos de entidades da sociedade civil:

 • associações profissionais;

 • clubes sociais e esportivos;

 • cooperativas;

 • corporações;

 • grupos ambientalistas;

 • órgãos de defesa do consumidor.

Esclareça que o objetivo deste projeto é trabalhar como 
uma entidade da sociedade civil. Desse modo, há várias 
formas que um cidadão pode contribuir para melhorar 
sua comunidade.

Imagem-síntese – Questões articuladoras

Em seguida, oriente os alunos a analisar a imagem-síntese 
e discutir coletivamente as questões articuladoras apresen-
tadas. Elas devem servir de motivação e ajudar a levantar o 
conhecimento prévio dos alunos sobre centros culturais e 
manifestações artísticas e culturais. O compartilhamento de 
ideias e saberes sempre deve ser pautado no respeito às ideias 
diferentes e contrárias. 

Comente que a palavra “cultura” pode ser associada a 
várias ideias, entre elas, formas de manifestações artísticas, 
como dança, música, pintura, canto etc. Um centro cultural 
corresponde a um espaço que permite a realização de ativi-
dades culturais e tem como objetivo promover a cultura entre 
os habitantes de uma comunidade.

Mas qual é a importância de os alunos discutirem como 
um espaço de identidade e desenvolvimento cultural im-
pacta a comunidade na qual está inserido? O processo em 
que um indivíduo aprende os aspectos culturais vigentes de 
uma sociedade é chamado de socialização. No decorrer do 
processo de socialização de um indivíduo, é importante que 
ele entre em contato com a maior variedade de contextos e 
grupos sociais possível. 

Dessa maneira, o indivíduo será apresentado ao maior 
número de visões significativas e, consequentemente, a um 
maior número de interpretações de contextos do mundo social.

Justificativa; situação-problema,  

produto e cronograma

Em seguida, leia com os alunos o texto de justificativa e 
situação-problema do projeto. Leia também o texto que des-
creve o produto deste projeto. Exponha o cronograma previsto 
para esse trabalho, ressaltando o que será produzido em cada 
etapa de trabalho. Resolva as eventuais dúvidas dos alunos. 
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Materiais necessários e coordenação do projeto

Em seguida, leia com os alunos a lista de materiais neces-
sários para o desenvolvimento do projeto e explique quem 
será o professor responsável pela coordenação. Apesar de 
ser um projeto que envolve várias áreas, é importante que a 
coordenação seja centralizada em um professor. A sugestão é 
que seja o professor da área de Matemática e suas tecnologias.

Competências gerais da BNCC – Ensino Médio

Leia com os alunos todas as competências e habilidades 
que serão desenvolvidas ao longo deste projeto. É importante 
que eles saibam quais são e como serão aplicadas.

Perguntas mobilizadoras 

Inicie a aula verificando se há alguma dúvida sobre 
o que foi exposto na aula anterior. Em seguida, oriente 
os alunos a ler e a discutir as perguntas mobilizadoras. É 
importante que, nesse momento, o aluno entenda o con-
ceito de comunidade. Uma ideia para esse conceito é a de 
um grupo de pessoas que possuem contato mais próximo, 
dentro de um contexto diário, que dividem interesses, 
objetivos, modos de pensar e condições, que podem ser 
econômicas ou de posição social.

Se achar necessário, retome a discussão de sociedade civil 
da aula anterior para ajudar os alunos a responder à seguinte 
questão: “Em sua comunidade há coletivos, entidades, grupos 
ou agremiações que atuam no exercício de direitos e deveres 
dos jovens?”.

População socialmente vulnerável

Antes de seguir para a leitura, pergunte aos alunos: “O que 
é ser vulnerável?”. Talvez respondam que vulnerável é aquele 
que é frágil ou pode ser atacado, ferido, derrotado, prejudi-
cado ou ofendido. Pergunte, então, o que entendem por “ser 
socialmente vulnerável” e deixe que eles levantem hipóteses.

Oriente os alunos a ler o texto sobre “População socialmen-
te vulnerável”. Nesse texto, os alunos encontrarão informações 
sobre Índice de Vulnerabilidade Social – IVS. Com os conceitos 
de vulnerabilidade trabalhados, comente que a vulnerabilidade 
social indica a ausência ou insuficiência de recursos ou estru-
turas (como fluxo de renda, condições adequadas de moradia 
e acesso a serviços de saúde e educação) que deveriam estar à 
disposição de todo cidadão, pela ação do Estado. 

Oriente-os a analisar os gráficos da página 43 e a verificar 
que o IVS melhorou entre 2000 e 2010. Discuta com os alunos 
os possíveis motivos para essa evolução. 

Boxe sugestão

Como sugestão de tarefa, oriente os alunos a acessar o 
site do IPEA indicado no boxe de sugestão e verificar qual é a 
metodologia utilizada no IVS.

Oriente-os a ler a seção “Atlas” do site, que apresenta uma 
introdução sobre o IVS e seus níveis, a metodologia usada, e 
os três subíndices considerados: Infraestrutura Urbana, Capital 
Humano e Renda e Trabalho. Mais detalhes estão em: <http://
ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Atividade 1

Após terem lido o texto da página 42 e sobre a metodolo-
gia no site indicado, pergunte aos alunos quais são os valores 
mínimo e máximo possível do Índice de Vulnerabilidade Social 
e o que significam índices mais próximos a 0 e mais próximos 
a 1. Verifique se entenderam que o índice mais próximo a 1 
mostra alta vulnerabilidade social. Retomem, juntos, a escala 
de IVS do site, que mostra a gradação dos níveis. Veja se en-
tendem que a mudança dos níveis não é linear: por exemplo, 
o índice entre 0,5 e 1 indica vulnerabilidade social muito alta, 
enquanto os outros níveis estão distribuídos de 0 a 0,5. 

Pergunte quais dimensões são consideradas para compor 
o IVS (infraestrutura urbana, capital humano e renda e traba-
lho) e peça que expliquem, na prática, o que seria. Verifique 
como é o entendimento dos alunos. Depois, oriente-os a ler 
a seção “Dimensões” no site, que explica detalhadamente os 
tipos de dados que compõem cada uma das três dimensões.

Organize a turma em grupos de 4 ou 5 alunos e oriente-os 
a resolver a atividade 1.

O objetivo dessa atividade é levar os alunos a pensar 
e a comunicar a situação cultural e social de seu bairro ou 
comunidade, com base em seu olhar e suas vivências. Eles 
serão despertados para saber mais dados de sua localidade, 
por meios formais (dados estatísticos, por exemplo), vistos 
nas próximas atividades.

Aula 2 (Página 44)

Atividades 2, 3, 4 e 5

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior e escla-
recendo as eventuais dúvidas dos alunos. Leia as informações 
da página 43 com os alunos. Ajude-os a identificar os dados 
fornecidos no mapa e no gráfico.

Primeiro, peça que observem o mapa, com dados do Índi-
ce de Vulnerabilidade Social do Brasil em 2000 e 2010. Locali-
ze-os nas informações, perguntando de que se trata o mapa 
(e a que se refere a legenda), e os anos que estão sendo com-
parados. Retome o entendimento do IVS, que varia de 0 a 1,  
e veja se estão lembrados sobre o que significam os índices 
altos (ou próximos a 1) e os baixos (ou próximos a zero), para 
que identifiquem o significado das cores do mapa. Em seguida, 
pergunte o que podem observar considerando a mudança 
das cores de uma década a outra. Espera-se que os alunos 
percebam a nítida redução da cor “vinho” (IVS muito alto) e 
o aumento das cores de tonalidade verde (IVS baixo e muito 
baixo), indicando que houve redução da vulnerabilidade social 
no Brasil entre essas décadas. 

Atividade 2. Para a análise do segundo gráfico, peça que, 
em seus grupos, façam as análises e registrem as constatações. 
Antes de começarem, faça com eles o reconhecimento das 
informações. Veja se sabem dizer o que é cada traço e se en-
tendem que o traço IVS é composto pelos demais traços. Peça 
que observem o comportamento de cada traço, registrem  
o que observaram e troquem as informações com o grupo. Em 
seguida, solicite que compartilhem com a turma. 
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Verifique se os alunos entenderam o comportamento 
de cada dimensão do IVS: a queda do IVS Infraestrutura 
urbana (vermelho) e do IVS Capital humano, ou seja, a me-
lhoria nessas áreas, e o aumento do IVS Renda e Trabalho, 
ou seja, a piora nesta área. Pergunte qual índice variou de 
maneira mais acentuada entre 2014 e 2015 (IVS Renda e 
trabalho) e questione as possíveis razões (crise econômica 
e desemprego). Para saber se entendem que o traço IVS 
(laranja) é composto pelos demais, pergunte por que o 
índice representado pelo traço laranja apresenta aumento 
entre 2014 e 2015, quando os representados por verde e 
vermelho apresentam queda. 

Siga para as atividades 3, 4 e 5, com base no que leram na 
página 43. Acompanhe o desenrolar das atividades. Depois, 
faça a correção coletiva resolvendo eventuais dúvidas.

Boxe sugestão

Oriente os alunos a acessar o site indicado no boxe de 
sugestão para analisar de que maneira poderão organizar as 
suas informações. Se achar necessário, indique o site sugerido 
no item 6 deste manual, para mais opções de ferramentas.

Aula 3 (Página 45)

Comunicando-se por meio da Estatística

As próximas páginas apresentam ao aluno os diferentes 
tipos de gráficos e exemplos de aplicações práticas. Antes de 
iniciar a leitura, pergunte a eles, em seu cotidiano, se deparam-
-se com gráficos. Peça exemplos. Se preciso, lembre-os de que 
podem aparecer, não só para apresentar dados técnicos e 
científicos, mas também para apresentar dados do dia a dia, 
como esportivos (por exemplo: nível de rendimento de cada 
time nos jogos), a variação da temperatura durante a semana.

Em cada uma das situações citada por eles, peça que iden-
tifiquem o tipo de gráfico utilizado (ou possível de se utilizar). 
Veja quais são os gráficos de que se lembram e, então, siga 
para a leitura coletiva. Inicialmente, aborde os gráficos e veja 
se eles sabem interpretá-los e se já viram gráficos parecidos 
antes, para que conheçam as diferentes maneiras de se apre-
sentarem os dados. 

Quanto aos termos estatísticos, poderão ser lidos no mo-
mento em que houver atividades abordando esses conceitos. 

Agora é a sua vez! (página 48)

Mapeando e conhecendo os espaços culturais que existem
Inicie a aula relembrando o assunto das aulas anteriores 

e esclarecendo as eventuais dúvidas dos alunos. Retome a 
discussão sobre a importância dos espaços culturais e de 
educação na comunidade em que vivem. Em seguida, divida 
a turma em grupos de 4 ou 5 alunos e oriente-os a resolver 
as atividades da seção Agora é a sua vez! Essa atividade é o 
início do desenvolvimento do produto. Se achar necessário, 
aumente o número de alunos em cada grupo e diminua a 
quantidade de grupos. O local escolhido pelo grupo não 
precisa ser, necessariamente, diferente. Caso não haja muitas 
opções de locais próximos à escola e/ou casa dos alunos, 

permita que os grupos trabalhem com um mesmo local. 
Entretanto, os grupos deverão realizar o estudo do local de 
forma independente.

Nas atividades 1 e 2, os alunos devem lembrar quais são 
os espaços conhecidos em sua localidade, além de pesquisar 
na internet ou conversando com pessoas da vizinhança e 
da escola sobre outros espaços culturais próximos. Depois, 
devem mapear, ou seja, indicar todas as possibilidades co-
nhecidas em algum documento que permita saber quais são 
os espaços e ter a informação geral de todos (por exemplo, 
o endereço, o nome do responsável e o contato de telefone 
ou e-mail). Oriente-os para que levantem esses dados e os 
registrem, para uso posterior. 

Para as atividades 3 a 5, peça que os alunos informem 
qual foi o local escolhido e a data marcada para a visita ao 
espaço cultural. Após a visita, organize a apresentação dos 
grupos sobre os aprendizados da visita. Oriente-os a registrar 
as informações (escrita ou registro tirando fotos no celular), 
para que eles as compartilhem com a turma. 

Aula 4 (Página 48)

Preparando uma pesquisa e  

comunicando-se com Estatística

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior e 
esclarecendo as eventuais dúvidas dos alunos. Em seguida, 
oriente-os a realizar as atividades relacionadas a este tópico. 

No início da etapa, os alunos haviam feito um retrato 
social do local onde vivem, relatando os aspectos sociais e 
culturais que conhecem por meio de sua própria experiência. 
Depois, analisaram dados do IVS, nível Brasil e, então, dados 
municipais e locais. 

Nas atividades 1, 2 e 3, os alunos vão fazer uma pes-
quisa dos dados locais, para que verifiquem, por meio 
de dados formais, como é a situação social do local onde 
vivem, identificando qual é a área de maior demanda por 
atividades culturais. 

Atividade 1. Os alunos deverão buscar mais dados locais, 
além do IVS. Oriente-os a fazer buscas com palavras-chave, 
como “dados desemprego”, “dados educação” etc. com o 
nome do bairro, da comunidade ou da sub-região. É possí-
vel também fazer pesquisas no site da Prefeitura por dados 
estatísticos ou determinada área/dimensão. Eles deverão 
usar a capacidade de análise e síntese, a fim de identificar as 
informações mais relevantes ao projeto e montar um gráfico 
para compartilhar os dados com a turma, após se apropriarem 
das informações.

Atividade 2. Depois que cada grupo tiver preparado seus 
dados em gráficos e tabelas, peça a eles que compartilhem 
os aprendizados com a turma. Veja se os dados encontrados 
são os mesmos ou complementares. Faça questionamentos 
para que associem os diferentes dados, quando for o caso. 
Por exemplo, se encontrarem dados de violência de diferen-
tes fontes, um que seja do bairro e outro de uma sub-região,  
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veja se conseguem traçar relações ou fazer questionamentos com base nos dados. Oriente-os  
a avaliar as informações trazidas por cada grupo e veja se conseguem relacioná-las com a 
existência ou não de um espaço cultural.

Sugira retomarem o mapeamento dos espaços culturais da localidade. Veja se eles ob-
servam algum paralelo entre os locais com espaços culturais e os índices sociais estatísticos 
pesquisados. Conduza-os para identificarem os locais desassistidos e peça que os registrem, 
podendo-se utilizar como base o documento com o mapeamento dos espaços, para que 
se tenha a visão do todo. 

Atividade 3. Após identificarem os locais de maior demanda por um espaço cultural, 
os alunos vão preparar e aplicar uma pesquisa com os moradores dessas regiões, para 
detectar as necessidades locais. Caso os alunos conheçam o local, eles poderão ter acesso 
aos moradores facilmente. Caso contrário, recomenda-se que eles localizem algum líder 
ou representante comunitário da região e que o visitem primeiro, para ver como e onde 
poderiam pesquisar um grupo de moradores. 

Oriente-os a definirem o público-alvo e as questões, seguindo os passos descritos na 
atividade. Para esta recomenda-se que a pesquisa seja realizada presencialmente, já que 
as pessoas que serão entrevistadas não são conhecidas.

Antes da realização da pesquisa, organize uma data para um teste e ensaio da pesquisa. 
Alternadamente, cada aluno poderá aplicar a pesquisa com o colega. As perguntas devem 
ser claras e objetivas. Oriente-os que a pessoa que conduz a entrevista para a pesquisa deve 
agir de maneira discreta e isenta de julgamentos ou opiniões no momento em que estiver 
aplicando-a, para não influenciar as respostas do entrevistado e a pesquisa. O aluno que 
estiver no papel do entrevistado poderá dar um feedback sobre o aluno entrevistador e a 
entrevista, para que possam fazer os ajustes necessários. Acompanhe o processo e dê retorno 
ou oriente-os quando necessário. Ao final, passe à turma as orientações e os retornos que 
forem importantes para todos na aplicação de suas pesquisas. 

É importante relembrar com os alunos como organizar os dados em gráficos e em tabelas 
e como determinar as medidas de tendência central e de dispersão. Para ilustrar esses con-
ceitos, considere que a variável que os alunos vão analisar seja a idade dos frequentadores 
de um centro de esportes para crianças de 7 a 14 anos. Vamos supor que, após a pesquisa 
dos matriculados nesse centro, os alunos construam a seguinte tabela:

IDADE DOS FREQUENTADORES DO CENTRO DE ESPORTE

Idade  
(em anos)

Quantidade de alunos 
(frequência) Frequência (%) Frequência 

acumulada

7 3 , %60
3 0 05 55 5 3

8 6 , %60 06 1 105 5 9

9 6 , %60 06 1 105 5 15

10 12 , %60 012 2 205 5 27

11 9 , %60 09 15 155 5 36

12 12 , %60 012 2 205 5 48

13 9 , %60 09 15 155 5 57

14 3 , %60 03 05 55 5 60
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É importante que, em um primeiro momento, os alunos façam os gráficos à mão. Isso ajudará no entendimento e na fixa-
ção dos conceitos. Depois, você pode recomendar que eles utilizem uma planilha eletrônica, o que facilita a comparação dos 
gráficos, principalmente os de setores.

Para determinar a média das idades desses frequentadores, podemos utilizar a média ponderada:

Média 60
7 3 8 6 9 6 10 12 11 9 12 12 13 9 14 3

Média 60
645 10,75 anos

5
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3

5 &

ponderada

ponderada

Como são 60 alunos, a mediana será a média aritmética das idades do 30 o e do 31o aluno. Podemos verificar pela coluna 
de frequência acumulada da tabela que os alunos da 30 a e 31a posições têm 11 anos.

2
11 11 11Mediana anos5

1
5

Como a moda corresponde ao elemento com maior frequência da variável, podemos verificar que esse conjunto de dados 
é bimodal, ou seja, tem duas modas.

Moda 5 10 e 12 anos 

A amplitude (A) corresponde à diferença entre a maior e a menor frequência. Temos: A 5 14 2 7 5 7. Em seguida, é neces-
sário calcular os desvios, que correspondem à diferença entre cada valor e a média desse conjunto. 

d
1
 5 |7 2 10,75| 5 3,75 d

2
 5 |8 2 10,75| 5 2,75

d
3
 5 |9 2 10,75| 5 1,75 d

4
 5 |10 2 10,75| 5 0,75

d
5
 5 |11 2 10,75| 5 0,25 d

6
 5 |12 2 10,75| 5 1,25

d
7
 5 |13 2 10,75| 5 2,25 d

8
 5 |14 2 10,75| 5 3,25

A variância será igual a: 

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
V 60

3 3 75 6 2 75 6 1 75 12 0 75 9 0 25 12 1 25 9 2 25 3 3 25
5

3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
a

2 2 2 2 2 2 2 2

Temos: V
a
 5 3,48 anos2

Portanto, o desvio-padrão será: D
p
 5 Va  ] D

p
 5 ,3 48  5 1,86 ano.

Avise aos alunos que a próxima aula será utilizada na finalização dessa tarefa.

Aula 5 (página 49)
Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior. É provável que eles ainda não tenham terminado as atividades relacio-

nadas à pesquisa. Permita que os grupos finalizem essa tarefa, esclarecendo as eventuais dúvidas.

Após a realização da pesquisa pelos grupos, oriente-os a, em seus grupos, tabular os dados, utilizando tabelas ou uma 
planilha eletrônica. Eles deverão construir gráficos com os dados quantitativos e fazer uma análise desses resultados e dos 
dados qualitativos. Acompanhe o processo de cada grupo e auxilie-os, quando necessário.

Cada grupo deverá montar gráficos e tabelas, para que possam analisá-los. Essas informações deverão ser guardadas para 
serem compartilhadas com a turma e compor o relatório a ser elaborado ao final do projeto. 

Antes de finalizar a aula, oriente os alunos a fazer uma avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações 
e experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa ser 
esclarecido. Essa prática é uma importante ferramenta de verificação dos conteúdos assimilados.

ETAPA 2 

Rodas de conversa e reuniões

Aula 1 (Página 52)

Perguntas mobilizadoras
Inicie a aula esclarecendo eventuais dúvidas identificadas pelos alunos na etapa anterior. 
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Proponha uma roda de conversa para que eles discutam 
sobre as questões articuladoras. É importante notar que a roda 
de conversa é uma ferramenta pedagógica que possibilita so-
cializar ideias e pensamentos, estimulando a construção da au-
tonomia. Posturas coletivas incentivam trocas de experiências, 
conversas, discussões, construção e divulgação de conhecimen-
tos. É uma oportunidade para vivenciar a diversidade de ideias, 
exercitar o respeito e valorizar a opinião dos colegas. Nesse 
momento, é muito importante esclarecer as dúvidas, resolver 
eventuais conflitos, reafirmar e valorizar as atitudes positivas. 
Oriente-os na discussão sobre as questões articuladoras.

Aí tem linguagem

Em seguida, indique a leitura do texto do boxe Aí tem lin-
guagem, para, em seguida, responder às questões propostas.

Diferentes posições e pensamentos podem surgir durante 
a discussão desse texto. Convém ponderar e articular as ideias 
sem determinar quais são erradas ou certas, apenas destacan-
do que são diferentes pontos de vista. Quando é necessário 
“organizar” milhões de pessoas, a codificação por números 
se torna necessária, sob a pena de olharmos para as pessoas 
como objetos. Assim, a questão que pode ser colocada é: será 
que a codificação é necessária sempre? Em uma fila de espera 
de um consultório médico, as pessoas precisam ser “núme-
ros”? Você pode lançar outras situações sobre a mesma ques-
tão. Quando um dado estatístico mostra, por exemplo, a taxa 
de fecundidade de um país, não raro são as situações em que  
o número médio de filhos por mulher é representado por um 
número decimal. Se julgar adequado, leia com os alunos o 
texto “UNFPA aponta maior queda de fecundidade no Brasil 
entre mulheres mais vulneráveis”, das Nações Unidas, cujo link 
se encontra nas referências bibliográficas para o professor, ao 
final deste projeto.

O texto mostra que o Brasil passou por uma acelerada 
queda de fecundidade nas últimas décadas, chegando a uma 
média atual de 1,7 filho por mulher. Questione os alunos sobre 
esse número, considerando a visão externada no texto. Apesar 
de ser um dado correto, pode ser visto como um número que 
desumaniza a questão. Questione-os se seria melhor dizer, ou 
que é mais humano dizer, que a média atual é de 17 filhos para 
cada 10 mulheres. Provoque uma discussão para que a turma 
analise a importância dos números e de cada ser humano. 

Aula 2 (Página 53)

Agora é a sua vez!

Inicie a aula esclarecendo as eventuais dúvidas dos alunos. 
Em seguida, oriente-os a resolver as atividades 1 e 2 da seção 
Agora é a sua vez!, dando seguimento ao trabalho com a 
segunda etapa desse projeto.

Atividade 1. Para a realização das duas rodas de conversa, é 
importante que os alunos tenham em mente que precisarão pre-
parar algumas informações para que a atividade seja efetiva e rica. 

No primeiro momento de roda, eles deverão trazer um 
texto e uma reflexão sobre a atuação como indivíduo # como 
parte de uma comunidade, além dos direitos e deveres como 

cidadão. Discutam sobre o que um espaço comunitário re-
presenta para os moradores da região. Questione-os se é um 
espaço de ação individual ou coletiva. Você poderá lembrá-los 
que o espaço acolhe as ações individuais, mas é, ao mesmo 
tempo, um local da comunidade, ou seja, que coletivamente 
todos se apropriem e também tomem a iniciativa de cuidar 
dele, mantendo-o em ordem, propondo melhorias, ensinando 
o que sabe etc.). Estimule-os a refletir também sobre a parti-
cipação dos próprios moradores para a criação, o desenvol-
vimento e as melhorias no espaço. 

Para o segundo encontro, cada grupo deverá organizar 
os dados e as informações mais importantes colhidos até o 
momento, para compartilhá-los com a turma. Antes de iniciar 
as discussões na roda de conversa, para evitar uma espécie de 
votação pelo local identificado por cada grupo, é importante 
lembrar que a escolha do local para se criar o espaço comuni-
tário será fruto do esforço de todos da turma e deverá priorizar 
a demanda (da localidade e dos moradores).

A escolha do local deverá considerar alguns aspectos:

 • A demanda: um local que apresente carência de espaços 
públicos e de convivência, e comunidade que apresente 
alguma vulnerabilidade social. É importante avaliar se 
é um local que está receptivo a um espaço cultural e  
se há viabilidade para um projeto como este. Locais que 
ofereçam risco à segurança das pessoas do projeto não 
devem ser considerados. 

 • Rede de apoio: para a criação de um espaço novo, será 
importante contar com o apoio de um grupo de pessoas 
que fortaleçam o projeto, podendo ser de moradores 
envolvidos com a comunidade, ou algum representante 
ou líder comunitário, se houver.

No momento da roda de conversa, reserve um tempo para 
a fala e a apresentação de cada grupo e, depois, abra para 
uma discussão, incentivando-os a uma conversa colaborativa 
e construtiva. Quando necessário, faça a medição das trocas, 
de maneira a validar as diferentes opiniões e sugestões e, ao 
mesmo tempo, deixando que os próprios alunos participem 
ativamente na condução da conversa e das conclusões. Em 
determinados momentos, você poderá ajudá-los lançando 
perguntas e questionamentos que os direcionem a evolução 
da discussão ou a conclusões.

Atividade 2. Pergunte aos alunos o que sabem sobre as nor-
mas de acessibilidade. Questione se as pessoas com deficiência 
também não são tratadas “apenas como um número”, muitas 
vezes, seguindo o texto lido de Clarice Lispector. Incentive-os, 
por meio da pesquisa, a se aprofundarem no tema e sobre o 
que pode viabilizar uma pessoa com deficiência a frequentar 
o espaço cultural. Sugira que eles conversem com uma pessoa 
com deficiência, a fim de entenderem de perto os desafios que 
ela enfrenta no acesso a espaços públicos e pensem como o 
espaço cultural pode ser acessível.

Sugira que os alunos façam um Caderno de ideias, cuja 
proposta é registrar informações relevantes que surgirem du-
rante as discussões e reflexões, atividades dirigidas, pesquisas 
etc. Os alunos precisam entender que o que fica registrado 
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é mais fácil de ser resgatado. Não é necessário um novo ca-
derno; eles podem fazer o registro em folhas à parte, usando 
a linguagem que acharem mais adequada (escrita, colagens, 
desenhos etc.). Comente que todos podem e devem fazer 
registros no Caderno de ideias. 

Aula 3 (Página 53)

Agora é a sua vez!

Inicie a aula retomando a pesquisa solicitada na seção 
Agora é a sua vez! Dê espaço para os alunos compartilha-
rem o que descobriram sobre normas de acessibilidade; 
esclareça as eventuais dúvidas e ressalte que as infor-
mações obtidas por meio desta pesquisa ajudarão no 
desenvolvimento do produto. Como os grupos estão em 
uma fase de muitas decisões, tente arbitrar situações muito 
acaloradas, sempre orientando os alunos com relação ao 
respeito às ideias dos colegas.

Saiba+

Oriente os alunos a ler o boxe Saiba+ em casa e, se possí-
vel, a pesquisar e a ler sobre a Lei de Acessibilidade.

Fique por dentro

Peça aos alunos que, se possível, assistam ao filme O meni-
no que descobriu o vento, indicado no boxe Fique por dentro. 
Caso julgue adequado, utilize essa aula para que todos possam 
assistir ao filme juntos.

Aula 4

Nessa aula, os grupos devem finalizar as questões da 
seção Agora é a sua vez!, esclarecendo as eventuais dúvidas. 
Ao final, oriente-os a fazer uma avaliação do aprendizado até 
aqui. Liste na lousa as principais ações e experiências da etapa 
para que copiem no caderno, avaliem se compreenderam ou 
não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 3 

Pesquisa, estudo e tomada de decisão

Aulas 1 e 2 (Páginas 54 e 55)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula esclarecendo as eventuais dúvidas dos alunos 
sobre o projeto e sobre o tema tratado na aula anterior.

Em seguida, oriente os alunos a ler o texto “Aqualuz”, 
cujo link está nas referências bibliográficas para o professor, 
ao final deste projeto. Esse texto servirá de inspiração para 
os alunos responderem às questões articuladoras e mostra 
como é possível articular os assuntos aprendidos na escola 
com a resolução de problemas do mundo real.

Oriente os alunos a responder e a discutir as questões 
articuladoras. Nesse momento, é importante abrir caminho 
para refletir sobre a importância do estudo formal e como os 
conteúdos aprendidos na escola podem ajudar na busca por 
soluções de problemas reais. Faça a mediação de eventuais 
divergências e esclareça as dúvidas dos alunos.

Aí tem linguagem

Em seguida, oriente os alunos a ler os textos “O menino 
que descobriu o vento: conheça a história real que inspirou o 
filme” e “Estudante do interior do Pará inova ao criar material 
para construir casas com semente de açaí”.

Após a leitura, pergunte a eles os pontos que mais cha-
maram a atenção nas duas histórias. 

Questione-os se, ao ler as situações em que vivia cada 
personagem, eles pensariam que haveria uma solução. Analo-
gamente, peça que pensem nos principais problemas sociais 
observados ou vividos em suas comunidades e seus bairros. 
Pergunte se, após ler as duas histórias, conseguem vislumbrar 
outras possibilidades.

Questione-os como este projeto, de criação de um espaço 
cultural em um local com demandas sociais, poderia trazer 
mudanças e oportunidades que antes não existiam. 

Você poderá sugerir uma pesquisa por informações mais 
detalhadas sobre cada um dos personagens, para saberem 
mais sobre os caminhos que foram trilhados e os detalhes 
técnicos sobre os projetos desenvolvidos. 

Oriente-os a responderem às questões propostas.

Aulas 3 e 4 (Página 50)

Agora é a sua vez!

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior e es-
clarecendo as eventuais dúvidas dos alunos. 

Oriente os alunos a ler o texto “Cadeira de rodas pra ca-
chorro”, cujo link está nas referências bibliográficas para o pro-
fessor, ao final deste projeto. Esse texto pode complementar 
as discussões sobre como utilizar os conteúdos aprendidos na 
escola para impactar a comunidade onde vivem. Além disso, 
inicie uma discussão com a seguinte questão: Será que, ao 
criarmos um projeto que traga benefício para as pessoas da 
comunidade, ele também não deveria contemplar ações para 
cuidar da natureza e dos animais?

Reúna os grupos e oriente-os a executar as ações propos-
tas na seção Agora é a sua vez! Como ocorrido anteriormente, 
a atividade requer muitas decisões coletivas, o que pode expor 
as divergências de pensamento. Reforce a importância de 
respeitar a opinião dos colegas, mesmo que sejam contrárias, 
exercitando a argumentação como ferramenta de conscien-
tização e de convencimento.

Aula 5 (Página 55)

Agora é a sua vez!

Aproveite essa aula para organizar as informações pes-
quisadas e as decisões tomadas ao longo da seção Agora é 
a sua vez!.
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Esta parte pode ser considerada como um planejamento 
de passos para o início da implementação do projeto. Os 
alunos serão os condutores e gerentes, mas vão precisar do 
apoio de profissionais e representantes de organizações e, 
possivelmente, de órgãos públicos agir. Como grupo, após as 
discussões, os alunos precisarão ter clareza sobre as decisões 
tomadas e os objetivos do projeto, para comunicá-los e en-
volver terceiros para ações reais. Reserve um tempo no início 
da aula para compartilhar esses pontos e veja como os alunos 
reagem, se estão conscientes sobre essa responsabilidade, se 
ficam apreensivos com os riscos etc. Acolha as várias reações e 
diga que estas são naturais quando assumimos responsabili-
dades e tomamos atitudes muitas vezes em meio a incertezas. 

Atividade 1. Retome o assunto do local escolhido para o 
projeto, das discussões em roda feitas na Aula 2. Caso ainda 
não tenham escolhido um local, não há problema. Sugira, 
como primeiro passo, definir o local propício para a imple-
mentação do projeto.

Eles poderão se dividir em grupos; alguns para reunir-se 
com diferentes representantes do município e da comunidade, 
a fim de identificar espaços que já sejam dedicados para ativi-
dades públicas, mas não estejam sendo aproveitadas ou ocupa-
das, ou que estejam em atividade, mas em condições precárias; 
outros devem identificar profissionais voluntários e parceiros 
para realizar reformas e o que for necessário no espaço.

Na etapa seguinte, os alunos vão continuar este pro-
cesso de buscar, conhecer e acessar as vias públicas, para 
a participação cidadã das definições do município, por 
exemplo; vão também conhecer alguns meios públicos 
para a apresentação de projetos e propostas de melhorias 
na comunidade. 

Atividade 2. Mesmo que ainda não tenham o espaço 
determinado, é recomendado que iniciem os contatos com 
possíveis parceiros, pois é um processo que pode levar tem-
po. Eles podem apresentar os objetivos gerais do projeto e 
explicar que estão em busca do local definitivo. 

Para identificar esses profissionais, recomende que utili-
zem a rede de contatos da própria turma, dos colegas e dos 
profissionais da escola a fim de identificarem profissionais da 
área da construção civil e outros relacionados (arquitetos, de-
coradores etc.), além de outros cujos conhecimentos podem 
ser necessários ao longo do projeto.

Atividade 3. Nesta aula, os alunos deverão fazer um plano 
dos locais que cada grupo vai visitar ou representantes com 
quem vão se reunir. 

Para informações sobre locais públicos e ociosos, auxilie-
-os a buscar órgãos públicos relacionados à área cultural, 
organizações não governamentais e associações de bairro 
ou comunitárias. Lembre-os de que, para alguns contatos 
(representantes de órgão público, por exemplo), eles vão 
precisar interagir por telefone ou e-mail com antecedência 
para agendar a reunião.

Tanto nas reuniões em busca do local quanto na de capta-
ção de parceiros, oriente-os como devem se apresentar para 
fazer o contato inicial. Lembre-os de que eles não vão apenas 

como “pessoa física”, mas representando a escola e o projeto. 
Questione-os por que é importante identificar-se como parte 
da escola e do projeto. Veja se percebem que essa identificação 
indica que fazem parte de um grupo formal (que pode ser uma 
escola, instituição, empresa etc.), dando mais credibilidade à 
pessoa que a representa e à proposta ou conversa apresentada. 

As atividades 4 e 5 devem ser resolvidas após a definição 
do local.

Atividade 6. Retome quais foram as ações assumidas por 
cada grupo e os prazos. 

Para que todos acompanhem a evolução dos passos e 
prazos, sugira à turma que elaborem uma ferramenta simples 
de acompanhamento do projeto. Isso será feito, por exemplo, 
com a criação de um grupo em aplicativo de mensagem 
instantânea. Outra forma é fazer um cartaz, com datas e res-
ponsabilidades desenhadas, ou escritas em bloco de notas 
com folhas adesivas coloridas, para que sejam realocadas, 
conforme a evolução do projeto.

Definam datas e prazos para as ações conversadas. 
Esclareça as dúvidas dos alunos e seja o mediador de 
eventuais conflitos. 

Antes de encerrar a aula, oriente-os a fazer uma ava-
liação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais 
ações e experiências da etapa para que copiem no caderno, 
avaliem se compreenderam ou não e identifiquem o que 
precisa ser esclarecido.

ETAPA 4 

Projeção do espaço

Aulas 1 e 2 (Páginas 56 e 57)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula esclarecendo eventuais dúvidas relativas 
ao projeto. Em seguida, oriente os alunos a discutir as ques-
tões articuladoras desta etapa. Caso eles não conheçam os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incentive-os a 
deduzir ou refletir o que poderia ser. Valorize as ideias dos 
alunos, destacando as sugestões que realmente fazem parte 
desse objetivo.

Em seguida, peça que observem e se familiarizem com 
os ícones indicando os 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Alguns temas poderão ser bem familiares, 
e outros, menos conhecidos.

Aí tem linguagem

Em seguida, siga para a leitura do texto “Um convite 
à soma de esforços”. Você poderá pedir a alguns alunos 
voluntários que alternadamente leiam o texto em voz alta.

Com a intenção de assegurar que os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável sejam integralmente assimilados 
pelos alunos, oriente-os a acessar o site das Nações Unidas 
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(cujo link está disponível no item 6 deste manual) que, além 
de apresentar todos os ODS, disponibiliza vídeos que explicam 
as ações que podem ser desenvolvidas em cada objetivo.

Para refletir

Oriente os alunos a responder às questões apresentadas 
no boxe Para refletir da página 57.

Atividade 1. Após fazerem o paralelo das metas nos ODS 
e das áreas de vulnerabilidade da comunidade-alvo deste 
projeto, você pode lembrá-los de que nas reuniões com 
representantes do órgão público e possíveis parceiros, vocês 
poderão dizer que o projeto está em conformidade com a 
Agenda 2030, mostrando sua relevância. 

Esclareça as eventuais dúvidas.

Atividades 2 e 3. O Plano Diretor é instituído por lei munici-
pal e é constituído por uma série de leis e parâmetros para que 
o desenvolvimento da cidade ocorra de maneira planejada 
e atenda às necessidades e ao bem-estar da população. Ele 
atribui responsabilidades aos setores público, privado e tam-
bém aos indivíduos, para que todos cooperem com o plano.

Atividade 4. Após se aprofundarem no tema do Plano 
Diretor, peça que respondam oralmente a essa questão e 
troquem opiniões.

Atividade 5. Antes ou depois da aula, peça que pesquisem 
o site indicado no boxe Saiba+ e identifiquem os vários meios 
de atuar para melhorias de sua comunidade ou seu município. 
Peça que registrem os meios mais promissores a fim de que 
o projeto seja apresentado para uma área ou representante 
de órgão governamental local. 

Parcerias

Por fim, leia com os alunos o texto da página 57 sobre 
parcerias. Nesse momento, é importante que os alunos 
compreendam que esse projeto deve ser desenvolvido com 
a ajuda da comunidade.

Retome com a turma o andamento dos contatos, pergunte 
se obtiveram algum retorno e como as pessoas contactadas 
reagiram. Mesmo que não tenham ainda estabelecido nenhum 
contato para contribuir com o projeto, motive-os a continuar, 
lembrando-os que estabelecer parceria é uma arte que exige 
muitas tentativas e paciência. A parceria é o fruto do encontro 
de duas partes que enxergam valor em uma ação em comum, 
em que ambas desempenham uma função relevante e ganham 
com essa atuação. Por isso, é natural que leve um tempo. Como 
sugestão de leitura, oriente-os a ler o artigo “O processo de cons-
trução de parcerias” (link disponível nas referências bibliográficas 
para o professor, ao final deste projeto) que explica o que é uma 
parceria e como deve ser a relação entre os parceiros.

Aulas 3 a 6 (Página 58)

Agora é sua vez!

Inicie a aula retomando um pouco do que foi tratado nas 
últimas etapas. Em seguida, oriente os alunos a se organizar 

em grupos e realizar os itens propostos na seção Agora é sua 
vez! Essa etapa do desenvolvimento do produto será a mais 
longa e a mais técnica do projeto, por isso, dedique mais 
aulas para sua conclusão. Acompanhe o desdobramento 
das atividades de perto, pois os alunos poderão apresentar 
mais dúvidas.

Ter acesso à planta baixa do edifício escolhido para 
abrigar o espaço comunitário de cultura pode não ser 
fácil. Por isso, recomende aos alunos que façam uma visita 
ao local e elaborem um esboço dos ambientes, para, em 
seguida, fazer as plantas baixas manualmente ou utilizando 
um software gratuito. Comente que é importante levar uma 
trena na visita, para medir as dimensões dos ambientes, o 
pé-direito, as portas e as janelas, e verificar a posição de 
cada item, além da posição de escadas (se houver), pontos 
de água e luz etc. 

Reforce que, quanto mais completas forem as informações 
levantadas durante a visita, menores as chances de ter que 
retornar ao local.

Nas referências bibliográficas para o professor, ao final 
deste projeto, sugerimos um link que lista 30 softwares de 
CAD que podem ser utilizados gratuitamente. Oriente os alu-
nos a pesquisar a melhor opção de software e como utilizá-lo. 
Eles também devem fazer a divisão das tarefas. Por exemplo, 
enquanto uma equipe faz a planta baixa, outra deve calcular 
as áreas e as quantidades de tinta necessárias etc.

No final da sexta aula, se julgar adequado, oriente-os a 
fazer uma avaliação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as 
principais ações e experiências da etapa para que copiem no 
caderno, avaliem se compreenderam ou não e identifiquem 
o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 5 

Sistematização e finalização do projeto

Aulas 1 e 2 (Página 60 e 61)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula orientando os alunos a discutir as questões 
articuladoras. Estas também servem como uma forma de 
autoavaliação do projeto. Esclareça as eventuais dúvidas e 
seja um mediador, caso haja algum impasse. Como a etapa 
anterior exigiu muito dos alunos, com relação à tomada de 
decisão, podem ocorrer possíveis desentendimentos.

O que é um espaço comunitário?

Leia com os alunos o texto da página 60, que esclarece o 
que é e para que serve um espaço comunitário. Certifique-
-se de que todos compreenderam o conceito de centro 
comunitário. 
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Apresentando o projeto para o poder público

Nessa etapa, os alunos devem finalizar o produto com a 
escrita do relatório e de uma carta formal, e encaminhá-los  
a um órgão público competente.

Para a elaboração e apresentação da proposta, oriente-os 
a seguir as orientações da página 61.

Primeiro, verifique se entendem a função do relatório e 
da carta, e por que os dois documentos se apoiam ao serem 
enviados juntos. Explique que o relatório é um documento 
técnico que apresenta (relata) os passos de um processo 
para apontar determinada questão e resolvê-la. Portanto, os 
alunos devem reunir todas as informações (inclusive fotos) 
que tiverem levantado nas etapas anteriores e organizá-las, 
tendo como base um texto com estrutura (descrita no Livro 
do Aluno). 

Pergunte a eles quais são as seções do relatório e anote-as 
no quadro, para que todos possam seguir como referência.

Eles podem apresentar dificuldade em redigir certas 
seções, como Introdução e Justificativa. Ajude-os com 
exemplos ou, então, fazendo perguntas sobre o projeto que 
os direcionem a preencher essas seções. Por exemplo, para a 
Introdução, você pode perguntar ao grupo a razão do envio 
desse projeto, fazendo-os se colocar no papel de quem recebe 
o documento e ainda não tem conhecimento sobre ele. Para a 
justificativa, você poderá perguntar quais elementos externos 
(leis, princípios, planos etc.) dão respaldo ou endossam sua 
proposta. Ou seja, como mostrar a quem recebe o projeto que 
não se trata de uma ideia pessoal ou aleatória? Lembre-os 
sobre os assuntos discutidos e pesquisados até o momento 
(ODS, Plano Diretor e outros) que podem ser citados como 
parte da justificativa em seus relatórios. 

Ajude os grupos a dividir as funções para a elaboração do 
relatório.  Para a redação da carta formal, novamente, desenhe 
no quadro e peça que ditem as partes que a compõem. Peça 
também que deem exemplos de como deve ser preenchida. 

Pode ser útil considerar o exemplo real de algum represen-
tante do órgão público que eles tenham estabelecido contato 
e pedir que ditem a carta enquanto você escreve no quadro. 

Em seguida, peça a cada grupo que redija a sua carta. 
Esta também poderá ser redigida individualmente, como um 
importante exercício. Lembre-os de que, na vida profissional, 
cartas formais (muitas vezes enviadas eletronicamente) serão 
muito utilizadas, inclusive para envio de currículos (cartas de 
apresentação). 

Quando não souberem o que escrever, assim como no 
relatório, você poderá fazer perguntas que os faça pensar 
no objetivo daquele trecho. Você pode dizer que o repre-
sentante se perguntará:

– Quem enviou esse documento?

– Por que/para que me enviaram esse relatório?

– Por que devo dar importância? (Lembrar que o repre-
sentante deve receber muitas cartas e solicitações.)

– O que querem de mim/do meu departamento/do 
governo?

Direcione-os a serem objetivos e claros na comunicação. 
É importante que, antes de começar, tenham clareza sobre o 
que querem comunicar na carta.

Ajude-os também a empregar expressões formais que 
podem ser utilizadas para solicitar algum pedido, de maneira 
formal e respeitosa, como:

 • Apresentamos um relatório para a sua apreciação.

 • Gostaria de saber se é possível/Agradeço se for possível 
marcar uma reunião para apresentar a proposta.

Se julgar adequado, utilize também a cartilha “Orçamento 
público: viabilizando uma proposta”, cujo link se encontra 
nas referências bibliográficas para o professor, ao final deste 
projeto. Ao finalizar a carta, oriente-os a enviá-la ao órgão 
público responsável.

Antes de encerrar a segunda aula, faça uma avaliação 
do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações 
e experiências da etapa para que copiem no caderno, 
avaliem se compreenderam ou não e identifiquem o que 
precisa ser esclarecido.

ETAPA 6 

Avaliação e autoavaliação do projeto

Aula 1 (Página 62)

Avaliação do projeto e autoavaliação (aluno)

Nesta etapa, deve ocorrer a avaliação dos alunos, que 
deve ser feita após o envio da carta ao órgão público compe-
tente. Todas as etapas do processo, bem como as ações dos 
grupos, devem ser avaliadas. Oriente os alunos a preencher 
a autoavaliação presente no Livro do Aluno. 

Para reflexão

Neste momento, os alunos devem avaliar a viabilidade 
do produto elaborado neste projeto. Devem ponderar se 
desejam perseguir o objetivo de tornar o centro comunitário 
uma realidade. Para isso, podem criar uma comissão que 
acompanhe de perto o desenrolar no pedido que fizeram aos 
órgãos competentes e cobrar políticas públicas que levem em 
conta a importância de locais como esse para o desenvolvi-
mento dos cidadãos.

Avaliação geral

A avaliação precisa ser realizada por todos (professores 
e alunos), a fim de verificar as aprendizagens desenvolvidas 
nas áreas de conhecimento envolvidas no Projeto. Por isso, é 
importante ter um momento para confrontar as autoavalia-
ções dos alunos e a avaliação do professor coordenador. Essa 
estratégia pode ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio 
entre os dois pontos de vista e determinar atitudes positivas 
que podem ser repetidas em outros projetos, além de identi-
ficar pontos que podem ser aprimorados.
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Referências bibliográficas  
e demais materiais e recursos

Etapa 1

MARQUES, Alexandre. 16 softwares populares para criar mapas 
temáticos. Disponível em: <https://www.geoaplicada.com/
blog/softwares-para-criar-mapas-tematicos/>. Acesso em: 
25 jan. 2020.

Os mapas são recursos importantes no cotidiano das pessoas, 
que a todo momento utilizam informações espaciais para se 
locomover e se localizar. Além disso, eles são muito utilizados 
no meio acadêmico para representar recursos naturais e ilus-
trar indicativos socioeconômicos de alguma região. Esse site 
apresenta softwares disponíveis para construir mapas com 
diversos objetivos.

Etapa 2

NAÇÕES UNIDAS. Queda de fecundidade no Brasil. Dispo-
nível em: <https://nacoesunidas.org/unfpa-aponta-maior-
queda-de-fecundidade-no-brasil-entre-mulheres-mais-
vulneraveis/>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Os números são muito importantes para representar e sin-
tetizar informações e estatísticas obtidas de pesquisas am-
bientais, econômicas, sociais ou políticas. Entretanto, o seu 
uso indiscriminado pode criar uma relação superficial entre 
o leitor e a informação produzida. Esse projeto integrador  
promove uma reflexão sobre essa questão. Por isso,  
a indicação dessa referência bibliográfica não está relacio-
nada ao conteúdo em si, mas, sim, na forma em que ela 
apresenta as informações, mesmo sendo de uma instituição 
que é referência nos direitos humanos.

Etapa 3

KATEIVAS, Mari. Cadeira de rodas para cachorro. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/pr/oeste-sudoeste/noticia/2019/11/14/
jovem-cria-cadeira-de-rodas-para-cachorro-feita-de-bambu-
quero-melhor-qualidade-de-vida-para-esses-caes.ghtml>. 
Acesso em: 6 dez. 2019.

Um dos grandes desafios do mundo acadêmico é criar um 
espaço em que os conteúdos aprendidos na escola ajudem a 
impactar a comunidade onde vivem. Mas é preciso entender 
que impactar a comunidade não se limita às pessoas. Essa 
reportagem mostra como utilizar os conhecimentos da escola 
para ajudar animais atropelados.

RODRIGUES, Paula. Projeto Aqualuz. Disponível em: <https://
www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2019/12/03/aqualuz-
projeto-de-biotecnologista-baiana-leva-agua-potavel-ao-
sertao.htm>. Acesso em: 6 dez. 2019.

Em geral, os alunos não conseguem estabelecer uma co-
nexão entre os assuntos estudados na escola e o cotidiano. 
Esse artigo destaca como a literatura influenciou uma jovem 
pesquisadora e como um projeto, que utiliza os conceitos 
estudados na escola, pode mudar a vida de pessoas.

Etapa 4

ALL3DP. 30 melhores softwares CAD gratuitos. Disponível em: 
<https://all3dp.com/pt/1/melhores-softwares-cad-gratuitos-
programa-3d-2d/>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Para a criação de plantas baixas ou plantas de arquitetura 
digitais, é necessária a utilização de softwares tipo CAD. O re-
ferido site apresenta algumas opções gratuitas para os alunos 
usarem em seus projetos. 

NAÇÕES UNIDAS. 17 Objetivos para transformar o mundo. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/>. 
Acesso em: 25 jan. 2020.

Em 2015, a ONU reuniu os representantes de diversos países 
e a população global com o intuito de decidir os novos cami-
nhos para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo. 
As decisões tomadas determinaram ações a fim de acabar 
com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para 
todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças 
climáticas. Dessa agenda foram criados 17 objetivos de 
desenvolvimento sustentável, de modo que um deles, o nú-
mero 6, refere-se à água potável e ao saneamento. A leitura 
desse artigo permitirá que o aluno perceba a dimensão do 
problema e como todos podem contribuir para diminuir a 
desigualdade de recursos hídricos.

OLIVEIRA, Marina de Magalhães Carneiro de. O processo 
de construção de parcerias. Disponível em: <http://www.
institutofonte.org.br/sites/default/files/Magalhaes_M_O%20
processo%20de%20construcao%20de%20parcerias.pdf>. 
Acesso em: 20 jan. 2020.

Esse artigo explica o que significa uma parceria e mostra 
como deve ser a relação entre os parceiros, quais são as suas 
contribuições e os processos para a construção de uma par-
ceria efetiva.

Etapa 5

UNICEF. Orçamento público: viabilizando uma proposta. 
Disponível em: <http://leaozinho.receita.fazenda.gov.
br/biblioteca/Arquivos/viabilizando.pdf>. Acesso em:  
6 dez. 2019.

O texto apresenta um roteiro para formular e apresentar uma 
proposta oficial ao poder público. O produto ajudará os alunos 
a exercitar o seu papel de cidadão, como protagonista de uma 
ação de melhoria.
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A escassez da água, o que eu posso fazer?
PROJETO 3

Tema integrador a ser trabalhado:
Midiaeducação

Abordagem teórico-metodológica

Sobre a abordagem teórico-metodológica, ler a Parte 
Geral destas Orientações para o Professor.

Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador

I. Promover a consciência sobre o uso direto e indireto dos 
recursos hídricos nas diversas atividades, identificando as 
responsabilidades e possíveis ações individuais para um 
consumo mais consciente e sustentável.

II. Gerar e circular conteúdo, administrar e moderar um grupo 
criado nas redes sociais, para compartilhar dados e ferra-
mentas que ajudem na conscientização de hábitos que 
contribuam para a sustentabilidade dos recursos hídricos.

III. Criar infográficos, ferramentas e aplicativos para influen-
ciar e ajudar as pessoas a mudar seus hábitos e a consumir 
de forma mais consciente.

Justificativa

Pesquisas relatam que até 2030 o aumento do consumo 
de água tratada no Brasil será de 24% em relação ao volume 
atual. Além disso, para esse mesmo período, está previsto um 
aumento de 2,7 bilhões de pessoas vivendo em áreas com 
escassez de água no mundo. 

Existem diferentes causas para a escassez de água em 
determinadas regiões, como a diminuição dos níveis de chuva, 
a falta de infraestrutura para coleta e distribuição da água, o 
aumento do consumo e o desperdício da água.

A consequência da crise hídrica vai além da diminuição da 
oferta de água para a população, o que já seria extremamente 
alarmante, também compromete a oferta de alimentos e o 
fornecimento de energia elétrica, gerando impactos signifi-
cativos na economia.

O cenário da crise hídrica é amplamente reconhecido e 
divulgado pelas mídias, mas há poucos projetos voltados a 
encontrar soluções práticas para evitar o desperdício e aumen-
tar o consumo consciente de água, acabar com a poluição de 
mares e rios e despoluir potenciais fontes de recursos hídricos. 
Por isso, é necessário ampliar os conhecimentos científicos e 
criar ferramentas que ajudem a reverter esse quadro.

Situação-problema

O aumento do uso de água ultrapassou o dobro da taxa 
de crescimento populacional e continua se intensificando; 

assim, é preciso conscientizar a sociedade de que, apesar de 
toda água existente no planeta, menos de 3% é doce e apenas 
0,4% desse montante é de fácil acesso; por isso, o consumo 
de água deve ser racional. 

Com esse projeto os alunos criarão estratégias de cons-
cientização de seus colegas de escola, familiares e comunidade 
sobre a importância desse assunto, tendo como instrumento 
as redes sociais para divulgar pesquisas e informações sobre a 
crise hídrica, bem como dicas e sugestões de uso consciente.

Temas contemporâneos

Meio Ambiente; Cidadania e Civismo.

Competências gerais da BNCC — Ensino Médio

Neste projeto serão desenvolvidas as competências gerais 
a seguir:

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

Para a construção do grupo nas redes sociais, os alunos 
produzirão, em cada etapa, materiais com diferentes lin-
guagens. Por exemplo: para produzir os vídeos, utilizarão as 
linguagens verbal, corporal, sonora e digital. Na produção dos 
gráficos e das tabelas e na organização da pesquisa estatística, 
empregarão as linguagens matemática e científica. Na criação 
de infográficos, usarão a linguagem artística.

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

Na produção do material ao longo das etapas deste 
projeto, os alunos deverão discutir em grupo todas as 
postagens que farão, a fim de avaliar decisões em relação 
às informações que compartilharem. A criação do material 
para postagem será feita exclusivamente pelos alunos, com 
a mediação do professor.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações con-
fiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 
mesmo, dos outros e do planeta. 
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Essa competência será explorada durante as análises das informações apresentadas e 
coletadas sobre o consumo de água. As pesquisas sugeridas neste projeto poderão ampliar 
o conhecimento em relação à escassez de água, oferecendo subsídios para a produção do 
material sugerido em cada etapa, que será posteriormente compartilhado no grupo das redes 
sociais. Com esse trabalho, serão exploradas questões de consciência social e ambiental, 
além de alertar a comunidade local sobre a necessidade do consumo responsável da água.

Competências específicas e habilidades da área de Matemática  
e suas tecnologias

Competência específica 1
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em 

diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, 
das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a 
contribuir para uma formação geral.

Competência específica 2
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, implicações da tecnologia no mundo do 
trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens 
próprios da Matemática.

Competência específica 3
Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, 

construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos 
resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação 

matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução 
e comunicação de resultados de problemas.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas 
apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, 
identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de 
interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.

1 I, II, III

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões 
relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, 
e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e 
interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão 
(amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

2 III

(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 familiar, simuladores de cálculos de 
juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.

2 III

(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 dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

3 III

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com 
base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou 
não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

4 III

(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio 
de diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de ramos e 
folhas, entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.

4 III
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Competências específicas e habilidades da área  
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Competência específica 1

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedi-
mentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Competência específica 3

Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e socieda-
des com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômicos e 
socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a 
consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, 
nacional e global.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor 
argumentos relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, 
culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e 
informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e 
sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, 
tradições orais, entre outros).

1 III

(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, 
diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

1 III

(EM13CHS303) Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas 
de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e 
socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo 
consumo e à adoção de hábitos sustentáveis.

3 I, II

Competências específicas e habilidades da área de Linguagens  
e suas tecnologias

Competência específica 1

Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, cor-
porais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos 
nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de 
participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica 
da realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 7

Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões téc-
nicas, 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.
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(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.

1 III

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 
compreendendo seus princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de modo ético, 
responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.

7 II

(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para 
fazer uso crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção 
de discursos em ambiente digital.

7 II

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais 
em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em 
ambientes digitais.

7 II

(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca 
de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e 
distribuição do conhecimento na cultura de rede.

7 III

Articulação do tema integrador com objetivos 
e justificativas, competências e habilidades

O trabalho com o tema integrador neste projeto, baseado 
em midiaeducação e na abordagem teórico-metodológica 
apresentada, está relacionado com a escassez hídrica. Além 
das mudanças nos regimes de chuva devido às alterações 
climáticas, as ações antrópicas têm contribuído muito para a 
diminuição dos recursos hídricos. Pesquisas indicam que em 
2025 a previsão é de que 2,7 bilhões de pessoas no mundo 
deverão sofrer com a falta de água. E se a água é essencial à 
vida, então, esse problema virá acompanhado de outras con-
sequências e seus desdobramentos. Por isso, considerou-se o 
tema de grande relevância para ser compreendido, discutido 
e vivenciado pelos alunos neste projeto. 

O principal objetivo deste projeto é promover a consciên-
cia socioambiental e o incentivo ao consumo responsável da 
água, com um posicionamento ético em relação ao cuidado 
com o planeta por meio da criação de um aplicativo. Os alunos 
devem produzir um aplicativo na tentativa de conscientizar 
a comunidade a respeito da importância do consumo cons-
ciente de água. Para atingir esse objetivo, os alunos deverão:

 • pesquisar dados e informações relacionadas ao consumo 
e desperdício de água, desenvolvendo a competência 
geral 7 da BNCC;

 • produzir materiais de diferentes linguagens, desenvol-
vendo a competência geral 4 da BNCC;

 • criar tecnologias digitais de informação para comunicar, 
acessar e disseminar informações, desenvolvendo a com-
petência geral 5 da BNCC.

As pesquisas darão os subsídios necessários para os 
alunos realizarem argumentações, posicionarem-se nas 
discussões e refletirem sobre a opinião dos colegas, sempre 

de forma respeitosa, chegando, em conjunto, a uma solução 
para o problema apresentado. Para isso, serão articuladas as 
habilidades a seguir.

Na área de Matemática e suas tecnologias, os alunos 
deverão analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas 
estatísticas apresentadas em relatórios (EM13MAT102), 
planejar e executar uma pesquisa amostral usando dados 
coletados diretamente (EM13MAT202); aplicar conceitos ma-
temáticos na utilização de aplicativos, simuladores e planilhas 
(EM13MAT203); resolver problemas que envolvem cálculo e 
interpretação das medidas de tendência central e das medidas 
de dispersão (EM13MAT316); construir e interpretar tabelas e 
gráficos sobre consumo de água (EM13MAT406); interpretar 
e comparar dados estatísticos (EM13MAT407).

Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, eles deve-
rão elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumen-
tos relativos a processos políticos, econômicos, sociais e ambien-
tais (EM13CHS103); utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e 
iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica (EM13CHS106); 
debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de 
massa no estímulo ao consumismo (EM13CHS303).

Na área de Linguagens e suas tecnologias, os alunos 
deverão utilizar diferentes linguagens (EM13LGG104); ex-
plorar tecnologias digitais da informação e comunicação  
(EM13LGG701); fazer uso crítico das mídias em práticas de 
seleção, compreensão e produção de discursos em ambiente 
digital (EM13LGG702); utilizar diferentes linguagens, mídias 
e ferramentas digitais em produções coletivas em ambien-
tes digitais (EM13LGG703); fazer uso crítico de processos de 
pesquisa por meio de ferramentas e dos novos formatos de 
produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede 
(EM13LGG704).

LXXII



Materiais necessários

 • Computador com acesso à internet.

 • Smartphone para fotografar, filmar e acessar redes sociais.

Cronograma

INÍCIO DO PROJETO: ____ /____ /_____.

Etapa 1: Recursos hídricos do Brasil em perigo (5 aulas): 
entender as questões macro relacionadas à escassez de água 
e possível crise hídrica no Brasil; analisar dados internacionais, 
levantar hipóteses e construir gráficos.

Etapa 2: O consumo individual diário (5 aulas): analisar 
infográfico; calcular o consumo de água direto individual 
diário e fazer análise de porcentagem para comparar o consu-
mo real com o recomendado pela ONU; criar grupo nas redes 
sociais e iniciar postagens.

Etapa 3: A água que você não vê (5 aulas): construir 
um infográfico para informar sobre os aspectos relevantes 
relacionados à pegada hídrica; com os dados pesquisados, 
montar a relação completa de produtos e sua pegada hídrica, 
utilizando ferramenta de design.

Etapa 4: Como propor mudanças (6 aulas): montar, 
aplicar e obter dados de pesquisa; desenhar solução e criar 
aplicativo.

Etapa 5: Apresentação dos resultados do projeto (2 
aulas): reunir todos os materiais produzidos ao longo do pro-
jeto e apresentar resultados para o público da escola (alunos, 
coordenação e diretoria) e representantes de organizações 
locais e de órgãos públicos, relacionados à sustentabilidade 
dos recursos hídricos.

Etapa 6: Avaliação do projeto (1 aula): avaliar o de-
sempenho individual e coletivo dos alunos; promover a 
autoavaliação.

TÉRMINO DO PROJETO: ____ /____ /_____.

Produto final

O produto deste projeto será um grupo nas redes sociais, 
criado pelos alunos como ambiente para a divulgação e vei-
culação de dados relacionados à escassez de água, utilizando 
infográficos, vídeos e outros materiais produzidos por eles, 
ao longo das etapas. Além de pesquisas realizadas em fontes 
confiáveis da internet e coleta de dados na comunidade local. 
Ao final do projeto, cada grupo também vai lançar um aplicativo 
como solução para implementar a mudança de hábitos e o con-
sumo consciente para a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Para compartilhar os resultados do grupo criado nas redes 
sociais e das ações, os alunos deverão organizar uma apre-
sentação. Eles poderão convidar familiares, representantes da 
Secretaria de Educação e da rede de abastecimento de água 
da sua cidade ou seu estado, a fim de propagarem suas ideias 
de apoio ao combate à escassez de água.

Na etapa 6, ocorrerá a avaliação do projeto que deverá 
ser realizada por todos (professores e alunos), para verificar 
as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhecimento 
envolvidas no Projeto.

Como complemento para o fechamento desse projeto, 
sugerimos que os alunos organizem uma mostra de todo o 
trabalho produzido ao longo das etapas. Para a apresentação 
do material produzido, os alunos poderão convidar familiares, 
a comunidade, supervisores de ensino e representantes da 
rede de abastecimento de água da sua cidade, a fim de pro-
pagar suas ideias de combate à escassez de água.

Aula 1 (Página 64)

Inicie a aula comentando sobre os objetivos desse projeto. 
Comente com os alunos que eles deverão produzir um apli-
cativo como produto desse projeto. Oriente-os na discussão 
sobre o título desse projeto. Primeiro é importante verificar 
se eles têm conhecimento sobre a dimensão do problema. Na 
sala de informática, oriente os alunos a ler o texto “2,7 bilhões 
podem ficar sem água em 2025”, cujo link está nas referências 
bibliográficas para o professor, ao final deste projeto. Esse 
texto mostrará a dimensão do problema da escassez, dando 
subsídios para os alunos responderem às questões propostas. 

Questione os alunos sobre os hábitos que eles podem 
mudar a fim de contribuir para o uso mais racional da água e 
quais das suas atitudes favorecem o uso sustentável da água. 
Valorize as respostas dos alunos. Incentive o ato de questionar 
respeitando as ideias e os pensamentos do outro. Reforce 
que não há uma competição de ideias. Por isso, uma forma 
de pensar não é melhor ou pior que a outra. Devemos ouvir, 
assim como queremos ser ouvidos. Todos têm o direito de 
se expressar e expor opiniões, desde que haja respeito com 
o próximo. 

Em seguida, oriente os alunos a analisar a imagem-síntese 
e discutir coletivamente as questões articuladoras apresen-
tadas. Comente que o aumento do consumo da água devido 
ao crescimento populacional, desenvolvimento econômico, 
aumento das atividades produtivas e elevação do consumo 
de produtos que utilizam muita água na sua produção são 
fatores importantes que contribuem para o aumento da 
escassez da água. Ações antrópicas, como a poluição das re-
servas hídricas e a degradação dos recursos naturais, também 
contribuem para a crise hídrica. Além disso, algumas regiões 
têm sido afetadas pelas mudanças climáticas. Apesar de o 
volume total de água no planeta ser o mesmo, o regime de 
chuvas tem sido modificado em muitas regiões. Além de todos 
esses problemas, muitos países ainda sofrem com a falta de 
investimentos para captação, armazenamento e distribuição 
da água para a população.

Com relação ao fato de a falta de água se tornar motivo 
para conflitos internacionais, comente que isso já é um fato 
e ocorre principalmente em países com grandes fragilidades 
políticas ou com problemas religiosos, étnicos e sociais. 
Oriente-os a ler o texto “Falta de água pode causar a 3a Guerra 
Mundial?”, cujo link está disponível no item 6. Em seguida, 
oriente-os a refletir sobre o texto e expor as suas opiniões.

Como tarefa de casa, recomende aos alunos a leitura dos 
textos “Falta de acesso à água afeta bilhões e provoca aumento 
de conflitos no mundo” e “O que causa a escassez hídrica?”, 
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cujos links estão disponíveis nas referências bibliográficas para 
o professor, ao final deste projeto.

Aulas 2 e 3 (Páginas 65 a 68)

Justificativa; situação-problema e cronograma

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, escla-
recendo as eventuais dúvidas. Peça aos alunos que compar-
tilhem ideias sobre os textos que leram como tarefa de casa. 
Leia com eles os textos da página 65, que explicam o motivo 
do projeto, falam sobre a situação-problema em que os alunos 
vão atuar e expõem o cronograma do projeto.

Materiais necessários e coordenação do projeto

Em seguida, leia com os alunos a lista de materiais neces-
sários para o desenvolvimento do projeto e explique quem 
será o professor responsável pela coordenação. Apesar de 
ser um projeto que envolve várias áreas, é importante que a 
coordenação seja centralizada em um professor. A sugestão é 
que seja o professor da área de Matemática e suas tecnologias.

Competências gerais da BNCC – Ensino Médio

Leia com os alunos todas as competências e habilidades que 
serão desenvolvidas ao longo deste projeto. É importante que os 
alunos saibam quais são e como serão aplicadas.

Como os alunos precisam de muitas informações para 
a produção do projeto, comente com eles sobre os “17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU” e sobre 
o objetivo 6, especificamente: Assegurar a disponibilidade 
e gestão sustentável da água e saneamento para todos. 
Oriente-os a acessar o link disponível nas referências, ao 
final deste projeto. 

Em seguida, organize a turma em grupos de 5 alunos e 
oriente-os a fazer um resumo do texto e dos vídeos assistidos. 

Abra uma discussão em torno dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável. Incentive a exposição de ideias e valorize 
as respostas dos alunos. Dependendo da região do Brasil em 
que esse projeto esteja sendo executado, pode ser que a dis-
cussão sobre a escassez de água não seja muito presente. Por 
isso, oriente-os a ler o texto “A água no Brasil: da abundância 
à escassez” e proponha um debate sobre esse tema.

Como tarefa de casa, oriente os alunos a ler o texto “O proble-
ma da escassez de água no mundo”, cujo link está na Unidade 6.

ETAPA 1 

Recursos hídricos do Brasil em perigo

Aulas 1 e 2 (Páginas 69 e 70)

Perguntas mobilizadoras

Oriente os alunos a discutir sobre as perguntas mobilizado-
ras. Nesse momento, é importante que eles comecem a refletir 
que o consumo de água não se restringe ao uso doméstico, 

pois há diversas atividades econômicas em que o consumo 
de água é muito alto; além disso, há outros fatores que podem 
prejudicar a oferta de água potável, como desastres naturais. 

Fazendo uma análise da escassez global

Leia com os alunos o texto da página 69, sobre escassez 
global. Comente sobre o relógio de escassez de água, ferra-
menta criada para fornecer informações sobre o consumo  
de água, a disponibilidade de água potável e a quantidade de  
pessoas afetadas pela estiagem. Leia o infográfico que ofe-
rece informações específicas sobre o Brasil. Converse com 
os alunos sobre os gráficos estatísticos (linha, coluna, barra, 
setor, infográfico) e cite que o seu uso permite um acesso mais 
rápido às informações, com grande apelo visual. Em seguida, 
oriente-os a resolver a questão 1.

Agora é a sua vez!

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, escla-
recendo as eventuais dúvidas. Oriente os alunos a ler o texto 
sobre o Water Scarcity Clock. 

As atividades deste tópico têm o objetivo de propor um 
contato inicial com os índices relacionados à escassez de água 
e com dados globais. O site apresenta, de maneira visual, três 
tipos de dados: a disponibilidade de água, a disponibilidade 
de água durante o mês mais seco e a população de cada país. 
Esses dados são mostrados por meio de cores no mapa, e os 
dados numéricos podem ser visualizados ao se passar o mouse 
sobre a imagem dos países no mapa. 

Na parte de baixo dessa página, há uma definição sobre 
escassez de água que pode ser lida em conjunto. Logo em 
seguida, há também uma explicação em “O que isto significa?”.

Deixe-os explorarem livremente o site, questionarem 
os dados de escassez em diferentes países e levantarem 
suas hipóteses. 

Professor, no Livro do Aluno há orientações para que os 
alunos possam ler as informações do site em português. Ao 
selecionar diferentes anos, porém, o site pode não apresentar 
os dados corretamente. Assim, depois que se familiarizarem 
com os termos em português, oriente-os a manter o site em 
inglês, para encontrar os dados de diferentes anos. 

Atividade 4. Os alunos vão, inicialmente, montar a tabela 
com a porcentagem de pessoas vivendo em áreas escassas de 
água, em cada país. Pergunte o que esses dados, em porcen-
tagem, representam. Por exemplo, qual é a diferença entre ter 
20%, 52% ou 0% da população em áreas escassas de água? 
Espera-se que percebam que revela a situação em que se en-
contra o país, considerando-se que a porcentagem é calculada 
sobre a sua população total. 

Atividade 5. Pergunte quais são os gráficos possíveis, 
retomando o conhecimento dos alunos. Deixe-os responder 
livremente e veja se percebem que o gráfico de linha evidencia 
a evolução dos dados numéricos ao longo do tempo. 

Atividade 6a. Verifique se os alunos se atentam ao 
fato de que a questão é referente ao número absoluto de 
pessoas vivendo em áreas escassas de água. Espera-se que 
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eles voltem ao site e verifiquem a população total de cada 
país, para calcular a porcentagem e encontrar o que está 
sendo pedido. 

Atividade 6b. Peça que considerem um país por vez e veri-
fiquem a evolução dos dados. O Chile, por exemplo, apresenta 
um percentual alto de sua população (sempre próximo a 50%) 
em áreas escassas de água, mas manteve-se estável ao longo 
das décadas. O Brasil apresenta um aumento progressivo no 
período total, mas uma curva acentuada entre 2010 e 2020. 
Veja se os alunos citam algum acontecimento como possível 
causa e deixe-os levantar hipóteses. A Nicarágua, por sua vez, 
apresenta um aumento extremo entre 2010 e 2020 e uma 
redução acentuada entre 2020 e 2030. 

Os riscos de uma crise hídrica no Brasil e seus fatores serão 
explorados no texto a ser lido em seguida. Para saber o que 
ocorreu na Nicarágua, entre 2010 e 2020, é possível orientar os  
estudantes a fazer uma busca e descobrir as causas desses 
dados bastante expressivos.

Em seguida, oriente-os a resolver as questões da seção 
Agora é a sua vez!

Aulas 3 e 4 (Página 70)

Aí tem linguagem

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, escla-
recendo as eventuais dúvidas. Depois, leia com os alunos o 
texto da seção Aí tem linguagem, que discorre sobre a ques-
tão da crise hídrica no Brasil, apresentando os vários fatores, 
econômicos e ambientais, envolvidos nesta questão. Faça 
uma leitura pausada, refletindo e analisando as informações, 
dando espaço para os alunos fazerem observações ou expor 
suas dúvidas. Por fim, peça que respondam às questões da 
página 72. Promova uma correção coletiva; se necessário, 
retome alguns pontos do texto para certificar-se de que os 
alunos compreenderam e conseguem encontrar as informa-
ções no texto.

Após a resolução das atividades 1 a 6, peça à turma que 
oralmente conclua quais são os principais fatores a ser con-
siderados na questão de uma possível crise hídrica. Veja se 
apontam a ação humana, as atividades econômicas, a des-
truição de recursos naturais importantes na manutenção dos 
ecossistemas aquáticos e outros descritos no texto.

Oriente-os a fazer registros dessas informações, que po-
derão ser utilizadas como referência para as etapas futuras 
do projeto. 

Aula 5

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, 
esclarecendo as eventuais dúvidas. Oriente os alunos a 
finalizar as postagens. No fim da aula, faça uma avaliação 
do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e 
experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem 
se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa 
ser esclarecido.

ETAPA 2 

O consumo individual diário

Aulas 1 e 2 (Páginas 73 e 74)

Na Etapa 1, por meio da análise de dados globais sobre as 
áreas escassas de água e da leitura do texto para aprofundar os 
conhecimentos sobre as causas de uma possível crise hídrica 
no Brasil, os alunos puderam ter uma visão geral a respeito 
dos limites na disponibilidade de água, por causas físicas ou 
estruturais e humanas. 

Nesta etapa, o foco serão as atitudes e responsabilidades 
individuais: como será que nós, cidadãos, agimos no dia a dia 
em relação à água? Será que nos damos conta da limitação 
do recurso e nos vemos como parte da solução, assumindo 
responsabilidades e adotando mudanças em certos hábitos? 

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, escla-
recendo as eventuais dúvidas. Em seguida, oriente os alunos 
a discutir as perguntas mobilizadoras. Depois, leia com eles 
o infográfico da página 73. Peça que respondam às questões 
com base nos dados do infográfico.

O infográfico mostra o consumo de água individual e 
diário para a higiene de uma pessoa, em diferentes países, 
comparando-o à quantidade ideal, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Na página 75, será considerada 
a quantidade ideal de consumo diário individual de 110 L, 
segundo recomendação da Organização das Nações Unidas 
(ONU), o que pode gerar dúvidas entre os alunos. Ressalte que, 
neste último, outros usos são incluídos, como a água usada 
para lavar louça e roupa. Ou seja, o primeiro é relacionado à 
água usada para higiene pessoal e o segundo relaciona-se ao 
uso da água para a vida cotidiana de cada pessoa. 

Depois da atividade 2, haverá uma sequência de ativida-
des relacionadas ao cálculo do consumo diário individual de 
água, utilizando proporção e porcentagem, que os alunos vão 
responder em duplas. Organize as duplas de maneira que os 
alunos com mais dificuldade estejam com outros que tenham 
mais domínio sobre o assunto e possam ajudar o colega.

Em seguida, oriente-os a acessar a calculadora de con-
sumo de água, cujo link está no enunciado da questão 2 no 
Livro do Aluno, e resolver as questões 2 e 3. 

Atividade 2a. Oriente os alunos a preencher a calculadora 
para descobrir o seu consumo de água individual diário. Peça 
que copiem a tabela no caderno e preencham o consumo (em 
litros) de cada instrumento de uso de água.

Atividade 2b. No primeiro item, os alunos vão calcular em 
porcentagem quanto o seu consumo ficou acima do limite reco-
mendado. Verifique se alguma dupla apresenta dúvidas. Se for 
uma dúvida comum a todos, você poderá explicar para a turma 
em conjunto. É possível ajudá-los representando a situação por 
meio de figuras ou desenho, para que eles próprios concluam 
como o cálculo deve ser feito. No terceiro item, caso tenham 
dúvidas, ajude-os explicando o enunciado e a distinguir qual é 
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o todo (consumo total diário encontrado na calculadora) e quais 
partes estão sendo pedidas (volume consumido por cada instru-
mento). O quarto item é relacionado ao terceiro. Eles poderão 
identificar o vilão de consumo observando qual instrumento 
apresenta o maior percentual de consumo. Ajude-os a refletir 
se o alto consumo dos vilões é devido à função do instrumento 
ou ao seu mau uso. Por exemplo, uma máquina de lavar rou-
pas tem uma função bastante diferente de uma torneira para 
lavar as mãos, ou seja, o tipo de instrumento pode demandar 
maior consumo de água. Entretanto, para cada instrumento, 
é necessário verificar o limite para que o consumo total diário 
respeite o limite recomendado. 

Assim que as duplas terminarem a resolução e as trocas, 
faça algumas perguntas para que compartilhem com a turma 
as suas experiências. Por exemplo, pergunte se houve surpresa 
sobre o consumo de algum instrumento em casa, em quais 
operações matemáticas eles tiveram mais dificuldade e como 
as solucionaram.

Aulas 3 e 4 (Páginas 75 e 76)

Questões 

Retome os conteúdos da aula anterior. Depois, peça aos 
alunos que continuem a responder às questões da página 75.  
Oriente-os na resolução das questões 4 a 6. Promova a corre-
ção coletiva das respostas, sanando eventuais dúvidas.

Atividade 3. O objetivo desta atividade é, diante dos resul-
tados obtidos por meio da calculadora, fazer o processo inver-
so para encontrar os dados de cada instrumento, mantendo-se 
a proporção de consumo entre eles, para obter-se o total de 
110 L. Aqui, novamente, explique o enunciado, escrevendo 
informações ou desenhando diagramas na lousa, para que 
todos compreendam o que está sendo pedido e possam tirar 
suas dúvidas. Outra possibilidade é solicitar a algum aluno 
que tenha entendido explicar o enunciado para a turma de 
uma forma didática.

Atividade 3c. Esta atividade pede uma estimativa. Sempre 
que for pertinente, peça aos alunos que façam estimativas. 
Fazer uma estimativa requer que o foco do aluno seja dire-
cionado à compreensão geral. Em seguida, pode-se pedir o 
detalhamento, por meio dos cálculos. Esta habilidade será 

muito útil para resolução de problemas e planejamento de 
ações em projetos, por exemplo. 

Atividade 4c. Até o momento, as tabelas foram calculadas, 
aplicando-se um percentual geral para todos os instrumentos. 
Esta atividade propõe uma mudança, a saída de um instru-
mento, a fim de verificar quais recursos os alunos utilizam na 
resolução de um problema. Novamente, será útil desenhar 
no quadro a tabela de consumo ideal (110 L) e retomar o 
enunciado, indicando a eliminação do uso da máquina de 
lavar roupas. Peça que conversem em suas duplas, resolvam 
a questão e depois a compartilhem com a turma. Verifique 
quantas maneiras de resolver eles vão encontrar.

Atente que não há uma proporção de consumo fixa 
entre os instrumentos. Ou seja, a distribuição entre eles é 
livre, contanto que o consumo total seja 50 L. Eles devem 
também encontrar as respectivas unidades de consumo para 
cada instrumento. 

Construindo gráficos

Solicite aos alunos que resolvam as questões do boxe Cons-
truindo gráficos. Em seguida, divida a turma em grupos de 5 
alunos e oriente-os a compilar os dados de consumo individual 
diário e a calcular a média aritmética, a moda e a mediana. 

Antes de partirem para a criação dos gráficos, pergunte 
aos alunos quais são os dados mais importantes, encontra-
dos nas últimas questões, que deveriam ser analisados ou 
compartilhados por meio de gráficos. Pergunte que tipo de 
gráfico utilizariam em cada situação e siga para as questões. 

Atividade 3d. Releia com a turma a questão: “Para apre-
sentar os dados de seu consumo diário, com quais referências 
você os compararia? Como você poderia apresentar essa 
comparação por meio de gráfico?”.

Observe se eles respondem que os dados dos três 
consumos (real, ideal e em situação de escassez) poderiam 
ser comparados em um só gráfico. Eles poderão utilizar um 
histograma (com os três dados relacionados ao mesmo ins-
trumento aparecendo junto para comparação). Ajude-os na 
montagem da tabela, para que possam construir esse gráfico. 
Na mesma tabela, devem apresentar o consumo das três 
situações. Por exemplo:

Instrumentos  
de uso de água

Consumo em  
situação real (L)

Consumo em  
situação ideal (L)

Consumo em situação  
de escassez de água (L)

Máquina de lavar roupas

Uso do tanque

Descarga

Outros

Após a montagem dos gráficos, ajude os alunos a conferir o título, verifique se a 
unidade utilizada no gráfico aparece, por exemplo: “Comparativo do consumo de água 
diário individual (em litros)”.

Peça que observem o gráfico construído e analisem os dados, agora representados 
visualmente. Ajude-os a perceber que o gráfico é um instrumento muito eficaz exatamente 
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por permitir comparações e conclusões de maneira visual, 
além da análise de dados. Sugira que comecem a pensar quais 
podem servir de poderoso instrumento nas redes sociais para 
a conscientização do público.

ETAPA 3 

A água que você não vê

Aulas 1 e 2 (Páginas 77 e 78)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula orientando os alunos a responder às per-
guntas mobilizadoras. Verifique o que eles já sabem sobre o 
assunto, se já ouviram falar em água virtual e pegada hídrica. 
Caso não estejam familiarizados com os conceitos, incentive-
-os a levantar hipóteses sobre o assunto com base no que têm 
sido discutido neste projeto.

Em seguida, leia a reportagem “Água invisível”, cujo link 
está disponível no Livro do Aluno. Oriente-os a explorar o site 
e a ler os diferentes capítulos, indicados no rodapé da página. 
Se possível, utilize a sala de informática ou computadores com 
internet, para que os alunos acompanhem a leitura. Se julgar 
mais adequado, providencie cópias do texto.

Após a leitura, oriente os alunos a se organizarem em 
grupos para responder às questões 1 e 2. 

Atividade 1. O objetivo da atividade é praticar a habilidade 
de síntese e de comunicação dos pontos principais do que foi 
compreendido na leitura feita pelo grupo. 

Avise-os de que o infográfico deve ser direcionado a 
pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto e deve-
rá servir para comunicar de maneira rápida e simplificada a 
informação que acabaram de ler, podendo ser compartilhado 
nas redes sociais.

Como os vários exemplos de infográficos vistos no site 
e também neste projeto, lembre-os de que poderão utilizar 
símbolos para representar a parte gráfica, associando-os aos 
dados numéricos. Possivelmente, eles precisarão explicar o 
que é “pegada hídrica”. Peça para considerarem as informações 
básicas importantes e incluírem-nas no infográfico. 

Depois que construírem seus infográficos, peça que os 
socializem com a turma, para que, juntos, complementem 
as informações. Esses infográficos deverão ser guardados 
para serem compartilhados após a criação do grupo nas 
redes sociais. 

Atividade 2. Faça uma primeira “leitura” do infográfico 
com a turma. Retome com eles o significado de pegada 
hídrica e, em seguida, pergunte o que quer dizer per ca-
pita, verificando se eles entendem o que representam as 
cores azul-clara e escura. Agora, pergunte se eles lembram 
qual era o consumo direto de cada brasileiro, por dia (154 
litros) e por ano (56 210 litros), segundo o site. Questione-
-os o que significa pegada hídrica per capita anual do 

Brasil, equivalente a aproximadamente 2 milhões de litros. 
Veja se eles entendem que este último representa o con-
sumo direto e o indireto. Sem utilizar calculadora, peça 
que façam uma estimativa do percentual do consumo 
direto, em relação à pegada hídrica (aproximadamente  
50 mil/2 milhões 5 aproximadamente 2,5%). Lembre-os de 
que se trata apenas de uma estimativa, para terem uma ideia. 
Os dados mais precisos e oficiais devem ser buscados no site 
ou em outras fontes confiáveis na internet.

Questione-os sobre “o que fazemos” para consumir tanta 
água de maneira indireta, para que associem ao texto lido no 
site sobre o alto consumo de água nos processos de produção 
agrícola e industrial. Ajude-os a fazer uma relação do nosso 
tipo de consumo (alimentação, vestuário etc.) e os dados da 
pegada hídrica. Em seguida, prossiga à atividade.

A pegada hídrica dos países

Depois que os alunos finalizarem as atividades, peça que 
leiam o texto da página 78, para verificarem se as hipóteses 
levantadas estavam corretas. Antes de finalizar a aula, verifique 
se os alunos têm alguma dúvida.

Sugira que façam a leitura em duplas e registrem as prin-
cipais informações que respondem às hipóteses levantadas 
sobre os fatores que determinam a pegada hídrica dos países. 
Peça que diferentes duplas expliquem sobre:

 • os quatro principais fatores que determinam a pegada 
hídrica de um país;

 • os fatores a ser considerados nos países industrializados 
e que impactam na pegada hídrica;

 • os fatores a ser considerados nos países em desenvolvi-
mento e que impactam na pegada hídrica.

Oriente-os a guardar esses registros, pois servirão de 
importantes argumentos para compartilhar em postagens 
nas redes sociais.

Aulas 3 e 4 (Páginas 79 e 80)

Saiba+

Inicie a aula lendo o boxe Saiba+. Se possível, leve os 
alunos à sala de informática ou peça que utilizem o smartpho-
ne para acessar o link indicado no boxe e verificar a pegada 
hídrica de cada um.

Criando uma relação de produtos  

e suas pegadas hídricas

Organize a turma em grupos. Peça aos alunos que leiam 
as informações dos dois infográficos da página 79. Incentive-
-os a observar e descrever como elas são organizadas em 
cada infográfico. Depois, peça aos alunos para resolverem as 
atividades 1 e 2.

Atividade 1. Pergunte o que os infográficos abordam 
(ambos apresentam a pegada hídrica de produtos utilizados 
pelas pessoas em seu dia a dia) e quais são as diferenças 
de abordagem. Os alunos devem perceber que o primeiro 
apresenta a pegada hídrica de alguns alimentos, enquanto 
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o segundo apresenta outros tipos de produto, como roupas, 
bens utilitários e materiais, e a pegada do consumo direto. 

Conduza-os a observar a abordagem de cada um; quais 
recursos utilizam para apresentar as informações. No primeiro, 
devem observar que o ilustrador usou diferentes tamanhos 
de pingos para representar o tamanho da pegada hídrica, 
além da ilustração do tipo de alimento, facilitando identificar 
e comparar as diversas pegadas hídricas visualmente. Já o 
segundo infográfico dividiu os produtos em categorias, dando 
uma visão mais espacial e possibilitando ter a visão geral dos 
vários tipos e pegadas hídricas.

Peça que leiam o título do primeiro, cujo objetivo é cha-
mar a atenção do leitor para as informações apresentadas. 
Chame a atenção dos alunos para identificarem a fonte de 
cada um e sobre a importância de se utilizar fontes confiáveis 
na elaboração do infográfico e de citá-la para dar credibilida-
de às informações apresentadas. 

Atividade 2. Nesta atividade, os alunos deverão fazer um 
levantamento geral de todos os produtos que encontrarem 
e que fazem parte do cotidiano das pessoas. O intuito é ser-
vir como uma referência central dos produtos, facilitando a 
consulta pelas pessoas, para que façam escolhas conscientes 
em seu dia a dia. 

Como primeiro passo, oriente-os a apenas levantar e 
juntar os dados em uma planilha, por exemplo, que facilite 
organizar e localizar as informações.

Somente em seguida eles deverão pensar em como essas 
informações podem ser apresentadas, para facilitar a visuali-
zação pelas pessoas. 

Compartilhando os resultados nas redes

Oriente os alunos a decidir coletiva e democraticamente 
quais serão as informações divulgadas nas redes. Comente que 
eles devem levar em conta a relevância das informações na 
hora da seleção. Depois, eles devem seguir o rodízio de grupos 
e tarefas determinado anteriormente para fazer as postagens.

Antes de criar o grupo

Antes da criação do grupo nas redes sociais, reúna os alu-
nos para definir alguns pontos importantes descritos no Livro 
do Aluno. Leia item por item e anotem as decisões tomadas 
coletiva e democraticamente.

Para registrar os combinados do grupo, peça a um ou dois 
alunos que os registrem no caderno e depois os compartilhe 
digitalmente com o grupo ou, então, que os anotem num 
cartaz que possa ser retomado constantemente.

Oriente-os a registrar também as funções e responsa-
bilidades definidas; essas informações também devem ser 
compartilhadas com a turma após essa reunião.

Aula 5 (Página 81)

Saiba+

Inicie a aula esclarecendo as eventuais dúvidas dos alunos. 
Depois, peça que leiam o texto do boxe Saiba+, que relata 
como começou uma das maiores redes sociais do mundo. 

Criando um grupo em uma rede social

Em seguida, leia as orientações da página 81 para guiar os 
alunos na criação de um grupo em uma rede social. Os alunos 
devem retomar as informações que julgaram relevantes para 
postar na rede.

As atividades 1 e 2 poderão ser realizadas por alguns vo-
luntários: dois alunos poderão criar o grupo e postar a imagem 
de capa, após consultar a turma. Alguns voluntários podem 
redigir o objetivo do grupo, também após consultar a turma.

Atividade 3. Peça que retomem todos os dados, gráficos 
e infográficos, sites e ferramentas que geraram ou utilizaram 
até o momento.

Atividade 4. Para facilitar o trabalho e a atuação de todos, é 
possível organizar a turma em grupos que ficarão responsáveis 
por selecionar as informações mais relevantes de cada parte 
(cada etapa, ou partes de uma etapa).

Atividade 5. Oriente a turma para definir o cronograma de 
postagens e o grupo responsável por cada uma delas.

ETAPA 4 

Como propor mudanças

Aula 1 (Páginas 82 e 83)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula expondo as perguntas mobilizadoras da 
página 82 do Livro do Aluno. Incentive os alunos a responder 
e opinar utilizando conhecimentos prévios e adquiridos ao 
longo deste projeto. Leia com eles o texto sugerido no Livro do 
Aluno, acessando por meio de smartphones, levando a turma 
à sala de informática ou preparando antecipadamente cópias 
do texto para os alunos utilizarem em sala de aula. Outra 
possibilidade é desenhar o gráfico no quadro, indicando as 
coordenadas “desejo” e “coordenação”.

Atividade 1. Com a turma, retome um quadrante por vez, in-
dicando a situação das coordenadas (por exemplo, no quadrante 
2, o nível de desejo é alto, mas o nível de conscientização é baixo) 
e perguntando qual é a situação ou perfil de pessoas em cada um. 

Atividade 2. Após se familiarizarem com os perfis de 
cada quadrante, pergunte onde acreditam que estejam a 
maioria das pessoas que acessará o grupo nas redes sociais e 
também o público em geral. Os alunos devem perceber que 
as postagens que vão compartilhar estão bem direcionadas 
para aumentar a conscientização. Quanto ao fator “desejo”, em 
caso de o público se localizar nos quadrantes inferiores (3 e 4, 
de baixo desejo), estimule-os a pensar em ideias de incentivo. 
É possível que pensem mais imediatamente em medidas de 
punição (multas, por exemplo), mas vejam se podem sugerir 
formas criativas de incentivo. Leia também sugestões na 
resposta ao professor no Livro do Estudante. 

Conhecendo melhor o público por meio de pesquisa

Oriente os alunos na leitura do texto das páginas 82 e 83. 
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Faça uma leitura coletiva. Ajude-os a ver que o objetivo 
da pesquisa é bem claro: identificar o perfil e os hábitos 
do público, para direcionar o aplicativo com a intenção de 
mudar hábitos para o consumo mais consciente. Portanto, as 
questões da pesquisa devem visar a encontrar caminhos para 
a construção de um aplicativo mais eficiente em influenciar 
pessoas a adotar atitudes mais conscientes para a redução 
da pegada hídrica.

Retomando o gráfico com os quadrantes visto anterior-
mente, lembre-os de que poderão tentar identificar se o 
público possui a consciência ou não, e se há desejo ou não 
dessa mudança de comportamento.

Nessa etapa do projeto, serão apresentados os conceitos 
de população e amostra. Assim, é importante que os alunos 
percebam que o universo da pesquisa é relativo. Eles podem 
estipular uma pesquisa para toda a população da sua cidade 
ou para todos os alunos da escola. Nesse caso, as informa-
ções da sala representam uma parte dessa população, sendo 
considerada uma amostra. Mas, se o universo da pesquisa for 
os alunos da sala, nesse caso, a pesquisa representará toda 
a população. 

Oriente os alunos a ler o texto “O que é o Censo?”, cujo 
link está nas referências bibliográficas para o professor, ao 
final deste projeto. Esse texto ajudará os alunos a entender 
a diferença entre censo e uma pesquisa amostral. Comente 
sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles.

Vantagens Desvantagens

Censo
• Analisa toda a população

• Resultado preciso

• Mais caro

• Demanda mais tempo

Pesquisa  
amostral

• Mais rápido

• Mais barato
• Tem margem de erro

Como exemplo de uma pesquisa amostral, cite as pesqui-
sas eleitorais. Comente que essas pesquisas são realizadas com 
uma amostra de até 2 mil pessoas. Assim, as empresas que 
realizam essas pesquisas conseguem publicar uma pesquisa 
toda semana. Mas, como já aconteceu em alguns casos, a 
pesquisa pode não refletir o resultado real.

Aula 2 (Página 83)

Agora é a sua vez!
Organize a turma em grupos de 4 ou 5 alunos e oriente-

-os a preparar e executar a pesquisa proposta na seção Agora  
é a sua vez!, que deve ser finalizada na aula 3.

Reforce com os alunos a necessidade de respeitar as opi-
niões dos colegas. Incentive o ato de questionar respeitando 
as ideias e os pensamentos do outro. 

Converse com a turma. Retome qual é o objetivo da 
pesquisa e veja se a relacionam com o aplicativo que será 
construído para influenciar a mudança dos hábitos para re-
dução da pegada hídrica. Verifique se eles utilizam o termo 
“pegada hídrica” em suas falas. É possível que descrevam 
de outras maneiras, falando sobre o consumo de água 
para diferentes finalidades. É importante que haja clareza 

sobre o consumo direto (água utilizada diretamente para 
saúde e higiene pessoal e afazeres diários) e o consumo 
indireto (utilizado na fabricação de alimentos e bens que 
consumimos). A pegada hídrica se refere a ambos os casos e, 
na segunda situação, é responsável por aproximadamente 
95% do consumo total. 

Faça uma sequência de perguntas para que os alunos 
retomem esses dados e conceitos vistos nas etapas anteriores 
e se apropriem deles, pois servirão de base para direcionar a 
pesquisa e a construção do aplicativo posteriormente. 

Ficará a cargo dos grupos se incluirão questões relacio-
nadas ao consumo direto e/ou indireto. 

Eles poderão também aproveitar a pesquisa para identi-
ficar se o público já tem interesses relacionados ao tema ou 
são adeptos à adoção de mudanças com o uso de aplicativos. 
Por exemplo, se possuem interesse em temas socioambientais, 
se utilizam aplicativos em seu cotidiano que os direcionem a 
tomar atitudes saudáveis (por exemplo, relacionadas à alimen-
tação, à saúde, às práticas de atividade física etc.), o que pode 
demonstrar a abertura e maior disponibilidade para adotar 
mudanças em seus hábitos usando aplicativos. 

Atividade 1. Oriente-os no processo de escolha da amos-
tra da pesquisa. Os alunos deverão definir características 
como faixa etária, gênero, localidade onde vivem etc. Como 
a pesquisa será realizada eletronicamente (em formulário 
digital que pode ser enviado por e-mail ou por meio de link 
compartilhado nas redes sociais), ela pode ser aplicada a uma 
amostra bem ampla, inclusive de localidades. 

Atividade 2. Retome com a turma quais são os objetivos 
da pesquisa. Comente que será importante saber sobre os 
hábitos de consumo e comportamento do público. Em relação 
ao comportamento, é possível verificar pontos como quais 
aspectos a pessoa considera para escolher um produto ou 
outro. Por exemplo, no caso de um alimento, pode-se verificar 
quais fatores são os mais importantes para a escolha:

 • preço;

 • benefício à saúde;

 • produto que é favorável à sustentabilidade do meio 
ambiente;

 • outra característica.

Pode-se também perguntar se eles optariam comprar um 
alimento que causa danos ao meio ambiente. 

Sugira aos grupos que elaborem um rascunho das ques-
tões, indicando como seriam as respostas (múltipla escolha, 
campo para escrever etc.). Quando todos tiverem terminado 
de elaborar as questões em uma folha, peça que as troquem, 
para que um grupo revise o trabalho do outro. Eles deverão 
apontar no papel as dúvidas ou pontos de melhoria a fazer.

Em seguida, oriente-os a buscar na internet formulários 
para gráficos gratuitos e de fácil uso. Conduza-os na monta-
gem dos seus formulários com base nas questões anotadas e 
revisadas. Após a sua elaboração, o próprio grupo deverá fazer 
testes, para ver se ajustes são necessários. Em seguida, você 
poderá revisar os questionários dos grupos e dar feedback, 
indicando correções de texto e outras melhorias. 
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Aula 3 (Página 84)

Analisando os dados obtidos na pesquisa
Nesta aula os alunos devem organizar os dados colhidos 

por meio da pesquisa proposta na aula anterior.

Atividade 1. Ouça os retornos imediatos dos alunos, após 
a análise geral dos resultados. 

Atividade 2. Os dados devem ser colocados em uma pla-
nilha eletrônica, depois os alunos devem construir um gráfico 
com as informações. Dependendo do formulário que tiverem 
utilizado para coletar as respostas da pesquisa, ele já terá levan-
tado alguns gráficos automaticamente. Os dados poderão ser 
manipulados pelo grupo para a construção de outros gráficos. 

Acompanhe cada grupo e veja se construíram os gráficos 
por categoria dos produtos mais consumidos aos menos con-
sumidos. Caso tenham dificuldade em construir esse gráfico, 
você poderá fazer um desenho no quadro, representando as 
várias pesquisas e mostrando que cada pesquisa forneceu a 
informação dos produtos que consome. Demonstre que na 
compilação podemos ver nas respostas a frequência das op-
ções escolhidas a), b), c), d), e), por exemplo, em uma questão. 
Considere o exemplo prático de alguma questão criada por eles 
para explicar. Você poderá também pedir a algum grupo que 
compilou suas informações que descrevam os passos tomados.

Atividade 3. Após a identificação dos produtos mais 
consumidos, os alunos vão associá-los aos valores da pegada 
hídrica. Lembre-os de utilizar a relação dos produtos com suas 
respectivas pegadas hídricas, construída na Etapa 3.

Aulas 4 e 5 (Página 84)

Criando um aplicativo para influenciar o público a 

adotar um consumo mais consciente
Atividade 1. Retome com os alunos os gráficos elaborados 

na aula anterior. Com base na análise dos gráficos, proponha 
um brainstorm para os alunos sugerirem possíveis formas de 

influenciar mudanças nos hábitos de consumo de água por 
meio de um aplicativo.

No brainstorm eles deverão trazer várias ideias de dife-
rentes soluções de aplicativo. Um ponto crucial é pensarem 
em qual situação o aplicativo será utilizado. Para isso, deverão 
pensar qual é o momento, na rotina das pessoas, mais propício 
em que elas estarão mais abertas para serem influenciadas ou 
que terão mais incentivos em consultar o aplicativo e definir 
suas escolhas de consumo. 

Uma sugestão é pedir a um ou dois voluntários que 
registrem no quadro todas as ideias e informações que 
forem trazidas no brainstorm. Essas informações serão 
importantes no processo a seguir, de criação dos passos 
do aplicativo.

Atividades 2 e 3. Depois, peça aos alunos que pesquisem 
ferramentas de criação de aplicativos. A proposta é de que a 
ferramenta escolhida não necessite de programação para cria-
ção, para que os alunos concentrem seus esforços em pensar 
na utilização dos dados encontrados no fluxo de informações 
do aplicativo, tendo em mente o objetivo de influenciar as 
atitudes e decisões de consumo do público.

Após a escolha da ferramenta, os grupos devem explorar 
as funções oferecidas e então começar a planejar como as 
soluções discutidas no brainstorm se aplicam. 

Atividade 4. Primeiro, eles deverão planejar no papel como 
o aplicativo vai funcionar. Para isso, peça a atenção da turma 
para passar orientações gerais importantes. 

Antes de começarem a definir os detalhes de cada tela 
(que representaria cada passo do processo) do aplicativo, é 
importante que eles desenhem o processo geral. No quadro, 
você poderá exemplificar desenhando um fluxograma, para 
definir a sequência de passos do processo. Em cada passo, 
peça que escrevam qual é a ação que vai acontecer e quais 
são as opções do usuário; para cada opção, eles também 
devem indicar o próximo passo.

Exemplo: 

H
E

LI
O

 S
E

N
A

TO
R

E

Selecionar uma
situação:
·  Café da manhã
·  Almoço
·  Jantar
·  Supermercado
·  Vestuário
·  ... 

Mensagem de
quanto será a
pegada do usuário
nesta refeição

Início

Menu de opções:
·  Leite
·  Manteiga
·  Pão
·  ... 
disposto em
ordem 
decrescente de
pegada hídrica

Opção:
café da
manhã

Outras opções
selecionadas
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Oriente os alunos a pensar nos passos, do ponto de vista 
do usuário. Para cada situação pensada, quais seriam as 
opções úteis para ele? Eles deverão considerar a praticidade, 
utilidade e “conforto” do usuário para definir as opções. 

Sugira que façam uma pesquisa e vejam quais são os 
atributos importantes de um aplicativo eficiente. Após essa 
pesquisa, os grupos podem compartilhar 5 a 7 atributos mais 
importantes e a turma poderá construir uma lista comum, 
que será usada para avaliar os aplicativos ao final do projeto. 

Quando tiverem um primeiro esboço do processo, peça 
que o passem para a ferramenta de construção do aplicativo. 
Oriente-os a testá-lo e fazer ajustes no processo.

Como parte do processo, deverão também pensar nos 
detalhes gráficos de cada tela, como a logomarca, as cores etc. 

Compartilhando as informações relevantes na rede
Oriente os alunos a testar o aplicativo antes de lançá-lo 

on-line. Depois, ele pode ser usado para divulgar estatísticas 
relevantes compiladas na pesquisa.

ETAPA 5 

Apresentação dos resultados do projeto

Aulas 1 e 2 (Páginas 85 e 86)

Perguntas mobilizadoras
Inicie a aula esclarecendo as eventuais dúvidas dos alu-

nos. Em seguida, monte uma roda de conversa e oriente-os 
a responder às perguntas mobilizadoras. Neste momento, 
os alunos já têm conhecimento e experiências suficientes 
para concluir quais informações deste projeto podem gerar 
impacto em uma apresentação. Eles também devem avaliar 
de que maneira a apresentação pode auxiliar na divulgação 
do aplicativo criado por eles.

Retomando os dados e resultados  

de cada etapa do projeto
Esse momento do projeto é muito importante, pois vai 

ajudar os alunos a organizar tudo o que foi produzido ao 
longo das aulas. Retomar os conteúdos, discussões e subpro-
dutos traz clareza ao processo e ao conhecimento construído 
coletivamente. Oriente os alunos a se organizar em grupos 
para responder às perguntas do quadro da página 85. Depois 
devem compartilhar as respostas com o restante da turma.

Elaborando a apresentação  

dos resultados do projeto
Com os alunos ainda organizados em grupos, porém 

com toda a turma participando, peça que decidam como a 
apresentação será estruturada. No Livro do Aluno há algumas 
sugestões, mas os grupos devem ter liberdade de opinar  
e dar alternativas. Incentive-os a compartilhar suas ideias e 
seus pensamentos sempre respeitando os turnos de falas  
e as diferentes formas de pensar. Leia cada item do texto para 
ajudar os alunos nas etapas dessa conclusão.

ETAPA 6 

Avaliação do projeto

Aula 1 (Página 87)

Avaliação do projeto e autoavaliação (aluno)
Nessa etapa deve ocorrer a avaliação dos alunos. A ava-

liação precisa ser realizada por todos (professores e alunos), 
para verificar as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de 
conhecimento envolvidas no projeto. Oriente-os a preencher 
a autoavaliação do Livro do Aluno. 

Para refletir
Neste momento, os alunos devem avaliar aspectos, ati-

tudes, posturas e estratégias que colaboraram para o bom 
andamento do projeto e que podem ser repetidas em outras 
oportunidades. Além disso, devem refletir sobre o que deve 
ser evitado e modificado, o que pode ter atrapalhado ou difi-
cultado o desenvolvimento do projeto e o que pode ser feito 
para que isso não ocorra novamente.

Avaliando as redes sociais
Para avaliar o grupo criado na rede social e o aplicativo, 

os alunos devem verificar os comentários que os internautas 
e usuários fazem sobre o conteúdo divulgado. Ajude-os a 
separar os comentários por categoria e a analisar se o objetivo 
deste projeto está sendo alcançado.

Avaliação geral
A avaliação precisa ser realizada por todos (professores 

e alunos), para verificar as aprendizagens desenvolvidas nas 
áreas de conhecimento envolvidas no projeto. Por isso, é im-
portante ter um momento para confrontar as autoavaliações 
dos alunos e a avaliação do professor coordenador. Essa es-
tratégia pode ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio entre 
os dois pontos de vista e determinar atitudes positivas que 
podem ser repetidas em outros projetos, além de identificar 
pontos que podem ser aprimorados.

Referências bibliográficas e demais 
materiais e recursos

Etapa 1
BBC BRASIL. 2,7 bilhões podem ficar sem água em 2025, diz 
ONU. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2002/020322_secaml.shtml>. Acesso em: 15 dez. 2019.

Muitos alunos podem, ainda, não ter a verdadeira dimensão 
da diminuição dos recursos hídricos para consumo humano. 
Essa reportagem mostra a dimensão do problema e faz alguns 
alertas para áreas de maior risco e futuras gerações de conflito.

BRITO, Débora. A água no Brasil: da abundância à escassez. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2018-10/agua-no-brasil-da-abundancia-escassez>. 
Acesso em: 15 dez. 2019.
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As gerações mais antigas foram criadas com o mito de que o 
Brasil era riquíssimo em água, se houvesse algum problema 
crônico, histórico, só aconteceria no semiárido nordestino. 
Entretanto, o Brasil tem 12 regiões hidrográficas que passam 
por diferentes desafios para manter sua disponibilidade e 
qualidade hídrica, inclusive nas bacias que abrangem a re-
gião Norte, cujo impacto vem principalmente da expansão 
da geração de energia hidrelétrica e na região Centro-Oeste, 
que é a expansão da fronteira agrícola que mais desafia a 
conservação dos recursos hídricos.

CABRAL, Danilo Cezar. Falta de água pode causar a 3a Guerra 
Mundial? Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-
estranho/falta-de-agua-pode-causar-a-3a-guerra-mundial/>. 
Acesso em: 25 jan. 2020.

Já existem alguns conflitos causados ou agravados pela 
falta d´água. Mas seria um exagero dizer que pode causar 
a 3a Guerra Mundial? Esse artigo mostra um panorama do 
problema e cita algumas situações em andamento relacio-
nadas à falta d´água.

CETESB. O problema da escassez de água no mundo. Dis-
ponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/
informacoes-basicas/tpos-de-agua/o-problema-da-escasez-
de-agua-no-mundo/>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Esse artigo ajudará os alunos na reflexão e na conscientiza-
ção com relação à diminuição dos recursos hídricos. Além de 
citar regiões onde a situação de falta d’água já atinge índices 
críticos de disponibilidade, apresentando dados numéricos, 
o artigo também apresenta propostas para a elevação da 
produtividade hídrica. 

G1. Falta de acesso à água afeta bilhões e provoca aumento de 
conflitos no mundo, diz relatório da ONU. Disponível em: <https://
g1.globo.com/natureza/noticia/2019/03/18/falta-de-acesso-a-
agua-afeta-bilhoes-e-provoca-aumento-de-conflitos-no-mundo-
diz-relatorio-da-onu.ghtml>. Acesso em: 15 dez. 2019.

A disponibilidade de água no mundo está diminuindo. Esse 
texto mostra as principais causas dessa diminuição e como 
esse problema pode afetar a produção de produtos agrícolas.

NAÇÕES UNIDAS. A ONU e a água. Disponível em: <https://
nacoesunidas.org/acao/agua/>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Em 2015, as Nações Unidas apresentaram uma oportunidade 
histórica e sem precedentes para reunir os países e a população 
global e decidir sobre novos caminhos, melhorando a vida das 
pessoas em todos os lugares. As decisões tomadas definem 
ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e 
o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar 
as mudanças climáticas. Dessa agenda foram criados 17 objeti-
vos de desenvolvimento sustentável, de modo que um deles, 
o número 6, refere-se à água potável e ao saneamento. Nesse 
site, o aluno poderá ter acesso ao texto que explica os motivos 
para a elaboração dessa agenda e assistir a vídeos que mostram 
como podemos agir diante desse problema e de uma solução 
brasileira para a purificação da água no semiárido. 

PENA, Rodolfo F. Alves. O que causa a escassez hídrica? 
Disponível em: <https://alunosonline.uol.com.br/geografia/o-
que-causa-escassez-hidrica.html>. Acesso em: 15 dez. 2019.

A disponibilidade de água está cada vez mais reduzida em 
várias partes do mundo, o que faz com que áreas inteiras 
tenham de enfrentar a escassez total ou parcial desse recurso. 
Esse artigo mostrará as principais causas da sua diminuição.

TECMUNDO. 7 dos melhores editores de vídeo gratuitos para 
Windows. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.
br/edicao-de-video/101938-7-melhores-editores-video-
gratuitos-windows.htm>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Um dos objetivos do projeto é a criação de um blogue para 
a publicação de vídeos. Hoje, os alunos já podem contar 
com ferramentas de edição de vídeos gratuitos e ajudarão a 
melhorar a qualidade de suas postagens. Esse site lista alguns 
editores de vídeo gratuitos que os alunos poderão utilizar.

Etapa 2
IBGE. O que é o Censo? Disponível em: <https://censo2010.
ibge.gov.br/materiais/guia-do-censo/apresentacao.html>. 
Acesso em: 25 jan. 2020.

Muitos alunos, quando começam a estudar Estatística, podem 
ter dúvidas ao comparar as diferenças entre censo e pesquisa 
amostral. Esse site do IBGE explica o que é, para que serve e que 
políticas públicas podem ser geradas baseadas nos resultados 
do Censo, entre outras informações.

PALLEROSI, Guilherme. IBGE: entenda a diferença entre Censo 
Demográfico e PNAD. Disponível em: <https://analiticaterritorial.
wordpress.com/2016/04/19/ibge-entenda-a-diferenca-entre-
censo-demografico-e-pnad/>. Acesso em: 15 dez. 2019.

Esse artigo mostra as diferenças entre censo (censo demo-
gráfico) e uma pesquisa amostral, representada pelo PNAD –  
Pesquisa Nacional de Amostra Domicílio. Com essa leitura, os 
alunos poderão entender por que existem as diferenças de 
custo e de tempo de execução.

Etapa 3
SABESP. Dicas e testes. Disponível em: <http://site.sabesp.
com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=184>. Acesso em: 
25 jan. 2020.

Esse artigo da Sabesp mostra, com detalhes, de que forma todas 
as pessoas podem ajudar a economizar água mudando alguns 
hábitos. Apresentando dados numéricos, o artigo aponta si-
tuações para mudanças do consumo de água no banheiro, na 
cozinha, na área de serviço, nos quintais e nas calçadas. 

Etapa 4
BRASIL. Água virtual. Disponível em: <https://www.ana.gov.
br/noticias-antigas/agua-virtual.2019-03-15.0168775113>. 
Acesso em: 25 jan. 2020.

O que é água virtual e como esse conceito impacta na produ-
ção de commodities. Esse artigo mostra com dados numéricos 
que o Brasil é um dos grandes exportadores de água virtual e 
compara com outros players globais.

EBC. Água invisível. Disponível em: <http://www.ebc.com.
br/especiais-agua/agua-invisivel/>. Acesso em: 25 jan. 2020.
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Esse site apresenta pictogramas que mostram a quantidade 
de água utilizada na produção de alguns tipos de produtos, 
reforçando o conceito de água invisível. Além disso, apresenta 
infográficos com dados das maiores reservas de água doce e 
que comparam a pegada hídrica per capita por ano de alguns 
países, inclusive do Brasil.

FRESH WATER WATCH. Nossa pegada hídrica. Disponível em: 
<https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/pt-br/content/
taking-action-today-2>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Esse site mostra fatos sobre a água engarrafada e um vídeo que 
mostra a história da água engarrafada e faz questionamentos 
sobre a necessidade de termos esse produto.

RESEARCH GATE. Pegada hídrica – média brasileira. Disponível 
em: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-5-Pegada-
hidrica-media-do-brasileiro-e-a-quantidade-de-agua-
utilizada-para-a_fig5_316837789>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Esse site apresenta um infográfico que mostra a quantidade 
de água necessária para a produção de alguns produtos.

UNISINOS. Água Virtual, a água que você não vê. Disponível 
em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/592261-agua-
virtual-a-agua-que-voce-nao-ve>. Acesso em: 25 jan. 2020.

Esse artigo explica com detalhes o significado de água virtual 
e a quantidade de água necessária para a produção de alguns 
produtos. Além disso, mostra como o conceito de água virtual 
se relaciona com os conceitos de pegada hídrica.

Estabelecendo uma cultura de paz
PROJETO 4

Tema integrador a ser trabalhado:
Mediação de conflitos

Abordagem teórico-metodológica

Sobre a abordagem teórico-metodológica, ler a parte 
geral destas Orientações para o Professor. 

Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador

I. Identificar e descrever um espaço amostral e eventos. 

II. Entender a probabilidade como uma razão, além de 
expressá-la em forma de porcentagem e trabalhar em 
situações-problema que envolvem esse conceito.

III. Mediar situações de conflito do cotidiano, promovendo a 
cultura de paz, dentro e fora da escola, e discutir princípios 
éticos e morais que permeiam a vida em sociedade.

IV. Criar um jogo pedagógico que envolva cálculo de proba-
bilidade, além das situações de mediação de conflitos.

Justificativa
Os alunos se deparam, diariamente, com situações que po-

dem gerar dúvidas e, muitas vezes, nesses casos, eles precisam 
tomar decisões importantes. Porém, tomar boas decisões nem 
sempre é fácil, pois elas exigem calma, serenidade e bom senso, 
mas, infelizmente, percebemos que, a cada dia, a quantidade 
de situações de conflito tem aumentado na sociedade.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, em uma 
pesquisa realizada com 6 700 estudantes, 42% relatam terem 
sido vítimas de violência física ou verbal. E as redes sociais têm 
contribuído muito para esse problema.

Considerando essa informação, o intuito deste projeto 
é apresentar diferentes caminhos de reflexão e ação diante 
de situações de conflito. Para resolver esses impasses serão 

abordados princípios éticos e morais, pautados em uma 
cultura de paz, a fim de que o aluno desenvolva uma postura 
cidadã e mediadora nesses casos.

Situação-problema
A escola é um espaço de socialização que envolve pessoas 

com uma variedade de estilos, culturas e valores, e todas essas 
diferenças podem gerar situações de conflito.

O conflito, apesar de ter uma conotação negativa, é 
inerente à vida do ser humano. É natural haver diferenças de 
interesses e vontades entre as pessoas, o que não deve ser clas-
sificado como certo ou errado, mas como um posicionamento.

Portanto, para que o ser humano se desenvolva, é essen-
cial ser resiliente, aprimorando a capacidade de adaptação, 
de manter-se estruturado e aprender a mediar conflitos, 
trabalhando-os de maneira positiva, na busca por relaciona-
mentos e ambientes saudáveis.

Tema contemporâneo
Cidadania e Civismo.

Competências Gerais da BNCC — Ensino Médio
Neste projeto, serão desenvolvidas as competências 

gerais a seguir:

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

Essa competência estará presente nas análises das 
situações-problema apresentadas e elaboradas pelos alunos 
e durante a mediação de conflitos, que deve ser feita com 
respeito aos direitos humanos.
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9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-
peitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Para mediar as situações de conflito apresentadas e elaboradas no decorrer das etapas do 
projeto, fazer as análises das tirinhas apresentadas e criar o jogo pedagógico, os alunos terão 
que exercitar o diálogo, a empatia e a cooperação, respeitar as diferenças e compreender a 
importância do respeito aos direitos humanos, à ética e à moral, para contemplar todas as 
atividades propostas nas etapas deste projeto. 

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

Na análise das situações-problema durante as etapas do projeto e na realização do produ-
to, os alunos deverão agir com autonomia, mas sempre pensando no coletivo, cujas decisões 
ajudarão a mediar os conflitos, por meio de argumentos com ética, moral e atitudes inclusivas, 
estabelecendo uma cultura de paz.

Competências específicas e habilidades da área 
de Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações 
em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e 
Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, 
de modo a contribuir para uma formação geral.

Competência específica 3

Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, 
construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos 
resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 5

Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades 
matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimen-
tações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração 
cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja 
necessário fazer escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar 
este ou aquele método contraceptivo, optar por um tratamento médico em 
detrimento de outro etc.).

1 II, III, V

(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo 
agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios 
multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama 
de árvore.

3 I

(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos 
aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar 
problemas que envolvem o cálculo da probabilidade.

3 II, III, V

(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços 
amostrais, discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar 
implicações no cálculo de probabilidades.

5 II, III, V
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Competências específicas e habilidades da área de Ciências Humanas 
e Sociais Aplicadas

Competência específica 1

Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos 
local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedi-
mentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se 
criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Competência específica 5

Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando 
princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os Direitos Humanos.

Competência específica 6

Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazen-
do escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial 
de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que 
caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades 
inseridas no tempo e no espaço.

1 IV

(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, 
tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação 
de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o 
empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade.

5 IV

(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, 
condutas etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, 
preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam 
os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades 
individuais.

5 IV

(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, 
recorrendo às noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os 
progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades 
contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das 
violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a 
identidade de cada grupo e de cada indivíduo.

6 IV

(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade 
brasileira – com base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas 
etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas 
identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que 
valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a 
autoestima, a autoconfiança e a empatia.

6 IV

Articulação do tema integrador com objetivos 
e justificativas, competências e habilidades

O trabalho com o tema integrador neste projeto, baseado em mediação de conflitos e 
na abordagem teórico-metodológica apresentada, está relacionado à cultura de paz. A cada 
dia, as situações de conflito têm aumentado na sociedade. Segundo dados da Faculdade 
Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) em parceria com o Ministério da Educação e 
a Organização dos Estados Interamericanos (OEI), 42% dos alunos pesquisados relataram 
ter sido vítimas de violência física ou verbal. Já de acordo com informações divulgadas 
sobre uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Professores de São Paulo, mais da metade 
dos docentes da rede estadual de ensino afirmam já ter sofrido algum tipo de agressão.  

LXXXV



Com esses dados, vemos que a violência ocorre, inclusive, nas 
escolas. Por isso, considerou-se o tema de grande relevância 
para ser refletido, discutido e vivenciado pelos alunos neste 
projeto. Os principais objetivos deste projeto são mediar situa-
ções de conflito do cotidiano, promovendo a cultura de paz, 
dentro e fora da escola, discutir princípios éticos e morais que 
permeiam a vida em sociedade e criar um jogo pedagógico 
que envolva cálculo de probabilidade. 

Para atingir esses objetivos, os alunos deverão:

 • agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, inclusivos, susten-
táveis e solidários, desenvolvendo a competência geral 
10 da BNCC;

 • exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 
e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o 
respeito ao outro e os direitos humanos, desenvolvendo 
a competência geral 9 da BNCC;

 • argumentar com base em fatos, dados e informações con-
fiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos 
de vista e decisões comuns que respeitem e promovam 
os direitos humanos durante as situações de conflito, 
desenvolvendo a competência geral 7 da BNCC.

Para isso, serão articuladas as seguintes habilidades:

Na área de Matemática e suas tecnologias, eles deverão 
identificar situações da vida cotidiana nas quais seja neces-
sário fazer escolhas levando-se em conta os riscos proba-
bilísticos (EM13MAT106), resolver e elaborar problemas de 
contagem (EM13MAT310), identificar e descrever o espaço 
amostral de eventos aleatórios (EM13MAT311), reconhecer a 
existência de diferentes tipos de espaços amostrais, discretos 
ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar 
implicações no cálculo de probabilidades (EM13MAT511). 

Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, eles 
deverão pesquisar e analisar a identidade e a diversidade 
cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no 
espaço (EM13CHS104), analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços (EM13CHS501), analisar 
situações da vida cotidiana, desnaturalizando e problemati-
zando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e 
discriminação, identificar ações que promovam os Direitos 
Humanos (EM13CHS502) e analisar os princípios da declara-
ção dos Direitos Humanos, respeitando a identidade de cada 
grupo e de cada indivíduo (EM13CHS605). 

Materiais necessários

 • Computador com acesso à internet.

 • Papelão, cartolinas branca e colorida, papel-cartão.

 • Materiais de pintura. 

Cronograma

A duração prevista para o projeto é de dois meses e 
meio, considerando que haverá duas aulas por semana. Esse 
planejamento pode sofrer ajustes conforme a execução de 

cada etapa. No entanto, a previsão tem a finalidade de orientar 
os alunos a não ultrapassar excessivamente o tempo dispo-
nível, mantendo-os com o foco necessário para que possam 
concretizar o projeto. 

INÍCIO DO PROJETO: ____ /____ /____.

Etapa 1: O jogo e suas origens (4 aulas): análise histórica 
da função social do jogo em diferentes tempos e culturas. 
Construir a estrutura do jogo de tabuleiro, definindo situações 
de conflito, a dinâmica do jogo e o número de participantes.

Etapa 2: Entendendo conflitos (4 aulas): analisar dados da 
violência, compreender o conceito de conflito, refletir sobre as 
relações humanas. Ler infográficos com dados estatísticos. Criar 
regras de convivência para os participantes do jogo de tabuleiro.

Etapa 3: Mediação de conflitos (2 aulas): trabalhar es-
tratégias de mediação de conflito. Trabalhar com a mediação 
de um problema real de sua sala de aula. Dar seguimento 
à elaboração do jogo estipulando diferentes situações de 
soluções de conflito.

Etapa 4: Moral e ética (7 aulas): análise de duas situações-
-problema para reflexão dos conceitos de moral e ética. Dar 
continuidade à elaboração do jogo criando cartas de valores 
éticos e morais e definindo a configuração do tabuleiro. 

Etapa 5: Retomando as etapas do projeto e encami-
nhando o produto (2 aulas): organizar todas as atividades 
desenvolvidas em cada etapa do projeto, para finalizar o jogo 
de tabuleiro com o tema Mediação de Conflitos.

Etapa 6: Avaliação e autoavaliação do projeto (1 aula): 
avaliar o desempenho individual e coletivo dos alunos; soli-
citar aos alunos que façam autoavaliação.

TÉRMINO DO PROJETO: ____ /____ /____.

Produto final

O produto final deste projeto é a criação de um jogo de 
tabuleiro de mediação de conflitos. O jogo será elaborado 
em grupos de alunos e deverá retratar diferentes contextos 
de conflito e estipular regras a serem seguidas, ajudando 
seus participantes a desenvolver habilidades e estratégias 
de resolução de conflitos. Durante todas as etapas do projeto 
serão abordadas diferentes questões de mediação de conflito, 
que serão usadas na confecção do jogo.

Aula 1 (Páginas 89 a 92)

Criação de um jogo de tabuleiro

Inicie a aula orientando os alunos a formar uma roda de 
conversa e analisar a imagem-síntese. Pergunte em quais 
situações vivenciamos conflitos e o que poderia ser feito 
para evitá-las. 

Comente os objetivos deste projeto. Informe aos alunos 
que eles deverão desenvolver um jogo de tabuleiro como 
produto deste projeto. 

Leia as perguntas mobilizadoras uma a uma e deixe os 
alunos compartilharem suas ideias e seus pensamentos sobre 
ética, moral, situações de conflito e a maneira como lidam com 
elas e sobre normas de convivência.
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Se julgar adequado, converse brevemente com os alunos 
sobre moral e ética; na etapa 2 deste projeto eles vão aprofun-
dar esse assunto. Comente que moral é o conjunto de regras, 
adquiridas por meio da cultura, da educação, da tradição e do 
cotidiano, que orientam o comportamento humano dentro 
de uma sociedade. 

A ética é um conjunto de padrões de condutas compar-
tilhadas por todas as pessoas e estuda o conjunto de valores 
morais de um grupo ou indivíduo de forma racional e, normal-
mente, está relacionada com uma noção de justiça. Na ética 
buscam-se valores universais, como o direito à vida.

Leia para os alunos um trecho do texto "O processo de 
construção e reconstrução das identidades dos indivíduos 
nas organizações", abaixo, que descreve como uma nova 
identidade é formada quando alguém ingressa em uma or-
ganização para fins profissionais, o que ocorre por meio das 
relações e trocas.

Ao ingressar em uma organização, indivíduos com 
características diversas se unem para atuar dentro de 
um mesmo sistema sociocultural na busca de objetivos 
determinados. Essa união provoca um comparti-
lhamento de crenças, valores, hábitos, entre outros, 
que irão orientar suas ações dentro de um contexto 
preexistente, definindo assim as suas identidades.

[...] É por meio desse compartilhar da realidade que 
as identidades dos indivíduos nas organizações são 
construídas, ao se comunicar aos membros, de forma 
tangível, um conjunto de normas, valores e concepções 
que são tidas como certas no contexto organizacional. 
Ao definir a identidade social dos indivíduos, o que se 
pretende é garantir a produtividade, pela harmonia e 
manutenção do que foi aprendido na convivência. É 
importante ressaltar que muitas vezes essas identidades 
precisam ser reconstruídas, quando a empresa se vê 
diante de situações que exigem mudanças.

FERNANDES, Karina Ribeiro; ZANELLI, 
José Carlos. O processo de construção e 

reconstrução das identidades dos indivíduos 
nas organizações. Disponível em: <http://www.

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S1415-65552006000100004>. Acesso em: 18 dez. 2019. 

Comente que esse texto mostra que um dos desafios das 
empresas é fazer com que o convívio de seus funcionários 
seja o melhor possível, para “garantir a produtividade, pela 
harmonia e manutenção do que foi aprendido na convivência”. 
Se algum aluno tiver dúvida sobre a relação do texto, que fala 
de empresas, com o âmbito escolar, explique que o contexto 
descrito pode ser encontrado em várias situações.

Em seguida, leia novamente o texto trocando a palavra 
organização(ões) por escola(s) e empresa por escola. Depois, 
releia o texto trocando a palavra organização(ões) por bairro(s) 
e empresa por bairro. Conclua com os alunos que, em qual-
quer situação, devemos contribuir para uma boa convivência. 

Justificativa; situação-problema e cronograma

Leia com os alunos os textos das páginas 89 e 90, que ex-
plicam o motivo do projeto, falam sobre a situação-problema 
em que os alunos vão atuar e expõem o cronograma do projeto.

Materiais necessários e coordenação do projeto

Em seguida, leia com os alunos a lista de materiais neces-
sários para o desenvolvimento do projeto e explique quem 
será o professor responsável pela coordenação. Apesar de o 
projeto envolver várias áreas, é importante que a coordenação 
seja centralizada em um professor. A sugestão é que seja o 
professor da área de Matemática e suas tecnologias.

Competências gerais da BNCC — Ensino Médio

Leia com os alunos todas as competências e habilidades 
das áreas envolvidas neste projeto, que serão desenvolvidas 
ao longo dele. É importante que os alunos saibam quais são 
e como serão aplicadas.

ETAPA 1 

O jogo e suas origens

Aulas 1 e 2 (Páginas 93 a 95)

Perguntas mobilizadoras
Inicie a aula orientando os alunos a responder e a discutir 

as perguntas mobilizadoras. Em seguida, leia com eles o texto 
sobre o jogo e suas origens nas páginas 93 e 94 do Livro do 
Aluno. Faça uma leitura comentada, parando onde considerar 
necessário para explicar algo, verificar se os alunos têm dúvi-
das ou destacar uma passagem interessante.

O que são jogos cooperativos?

Nesse momento serão trabalhados os conceitos de jogos 
cooperativos. Se achar necessário, oriente os alunos a assis-
tirem ao vídeo Jogos cooperativos conquistam alunos da rede 
estadual (link disponível nas referências bibliográficas para o 
professor, ao final deste projeto), que apresenta experiências 
já utilizadas em algumas escolas.

Organize a turma em duplas para responder às questões 
propostas. 

Atividades 1 e 2. Leia com os alunos cada questão e tire 
dúvidas. Pergunte-lhes se já jogaram algum jogo cooperativo 
ou se podem dar exemplo de algum. Os exemplos podem 
ser de jogos de tabuleiro ou outros, como jogos esportivos. 

Essas atividades têm o objetivo de contextualizar o am-
biente e o intuito com que o jogo de tabuleiro será construído. 

Se possível, leve as duplas à sala de informática para aces-
sarem o link do texto indicado na Atividade 2. Caso não seja 
possível, incentive-as a acessá-lo por meio de smartphone ou 
prepare cópias do texto com antecedência.

Construindo a estrutura do jogo e organizando  

as ideias iniciais

Nesse momento, os alunos devem começar a pensar na 
estrutura do produto. Oriente-os a seguir as etapas descritas 
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na seção Construindo a estrutura do jogo e organizando 
as ideias iniciais. Eles deverão pensar em várias situações 
de conflito e, para cada uma, definir um âmbito de conflito 
(local) e três partes envolvidas. Cada uma dessas situações 
representará uma Carta da Situação, que será um dos compo-
nentes do jogo. Você pode escrever as situações de conflito na 
lousa. Assim, os alunos podem ir aperfeiçoando ou comple-
mentando as situações, conforme forem pensando em novas 
situações de conflito. 

Aulas 3 e 4 (Página 95)

Definindo a dinâmica do jogo

Inicie retomando o assunto da aula anterior e esclarecen-
do as eventuais dúvidas. Como o jogo, que é o produto desse 
projeto, será de tabuleiro, é necessário um dado de jogo e 
pinos. Os pinos podem ser de outros jogos, desde que tenham 
um tamanho adequado, ou até mesmo confeccionados pelos 
alunos. Eles podem decorar pequenas pedras, pintando-as 
como desejarem, ou usar massa de modelar. Comente que 
apenas na etapa 4 serão definidas as condições gerais do jogo, 
como a configuração das casas do tabuleiro e de que modo 
cada participante avançará por elas.

Explique que o jogo será iniciado com a definição dos pa-
péis: um mediador e três partes envolvidas no conflito. Tanto 
o conflito quanto as três partes envolvidas estarão descritos 
em cartas, que serão detalhadas na Etapa 3. 

A cada rodada, um participante diferente assume a posi-
ção do mediador. O mediador da rodada sorteia uma carta, 
compartilha a história de conflito a ser resolvida e escolhe 
quem atuará em cada papel. Em seguida, o mediador da 
rodada lança o(s) dado(s) e move o pino no tabuleiro, onde 
outras variáveis do jogo serão definidas. 

As partes envolvidas devem pensar em argumentos para 
defender seus pontos de vista. Daí a importância de todos os 
alunos serem, em algum momento do jogo, o mediador. Isso 
os ajudará a entender suas posições em conflitos reais que 
porventura tenham vivenciado. 

Tanto o mediador quanto os participantes vão utilizar 
técnicas de Comunicação Não Violenta (CNV), que serão vistas 
na Etapa 3 e introduzidas por meio das orientações e regras 
do jogo. Os alunos vão aprender, além da CNV, outras técnicas 
de mediação de conflitos, que também poderão ser utilizadas 
pelo mediador da rodada.

A ideia inicial é que quatro alunos participem de cada 
jogada, com um mediador e três envolvidos no conflito. Isso 
os forçará a refletir e a expor seus pontos de vista. Caso os 
alunos optem por mais jogadores, recomende que não se 
exceda o limite de oito jogadores e que não haja mais que 
dois jogadores em cada papel. 

A proposta é que os alunos reflitam sobre as situações de 
conflito que vivenciam ou das quais têm conhecimento, em 
seu dia a dia, e criem as situações de conflito que vão compor 
o jogo. Para definir aspectos objetivos, como o uso de um ou 
dois dados, ou o número de casas no tabuleiro, eles vão aplicar 

conceitos de Matemática como probabilidade. Os alunos vão 
assumir a responsabilidade de criar as situações e as regras do 
jogo, precisando prever situações, agir com empatia para ima-
ginar que pessoas com conhecimentos e opiniões diferentes 
vão atuar como jogadores e aplicar os princípios éticos, morais 
e da Comunicação Não Violenta para que sejam utilizados 
pelos participantes na resolução do conflito. 

Definindo o número de participantes

Em seguida, proponha aos alunos que resolvam as ques-
tões 1 e 2 para determinar a quantidade de participantes por 
rodada do jogo.

Atividade 1. A atividade foi proposta para uma situação 
com oito participantes, sem que haja um limite de pessoas 
para ser mediadoras ou em cada posição de conflito, desde que 
se tenha pelo menos um aluno em cada posição, para que os 
alunos pratiquem o número de situações diferentes que podem 
ser formadas. Oriente os alunos a resolver essa questão, des-
crevendo as possibilidades em uma tabela. No final, reproduza 
na lousa a tabela abaixo, que mostra as possíveis configurações 
que podem ser organizadas com oito pessoas.

Mediador Posição de  
conflito 1

Posição de  
conflito 2

Posição de  
conflito 3

5 pessoas 1 pessoa 1 pessoa 1 pessoa

4 pessoas 2 pessoas 1 pessoa 1 pessoa

3 pessoas 3 pessoas 1 pessoa 1 pessoa

3 pessoas 2 pessoas 2 pessoas 1 pessoa

2 pessoas 4 pessoas 1 pessoa 1 pessoa

2 pessoas 3 pessoas 2 pessoas 1 pessoa

2 pessoas 2 pessoas 2 pessoas 2 pessoas

1 pessoa 5 pessoas 1 pessoa 1 pessoa

1 pessoa 4 pessoas 2 pessoas 1 pessoa

1 pessoa 3 pessoas 2 pessoas 2 pessoas

1 pessoa 3 pessoas 3 pessoas 1 pessoa

Professor, nesse momento você pode sugerir os seguintes 
problemas de contagem para os alunos tentarem resolver:

1. Considerando que oito alunos querem participar do 
jogo, cada posição do jogo (mediador 1 três pessoas) só 
pode ser ocupada por uma pessoa e não há distinção das 
posições, quantos grupos de alunos distintos podem ser 
formados para o jogo?

Resolução: Como a ordem dos alunos não importa, pois 

não há distinção das posições, devemos verificar quantos 

grupos de quatro alunos podem ser formados.

Assim: ! !
!C 4 4

8
5 3,8 4  5 70 grupos.

2. Considerando que oito alunos querem participar do jogo 
e cada posição do jogo (mediador 1 três pessoas) só pode 
ser ocupada por uma pessoa, quantos grupos de alunos 
distintos podem ser formados para o jogo?
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Resolução: Como a ordem dos alunos importa, pois há dis-

tinção das posições, devemos verificar quantos grupos de quatro 

alunos podem ser formados. Assim: !
!A 4

8
5,8 4  5 1 680 grupos.

Uma vez que eles relembraram os cálculos de probabi-
lidade para as situações vistas, oriente-os a aplicá-los para 
diferentes números de participantes e situações, de modo 
que vejam qual cenário é o ideal para o jogo. Lembre-os de 
que podem definir um número fixo de participantes (por 
exemplo, quatro), ou permitir uma flexibilidade (por exem-
plo, de quatro a oito), fornecendo regras que os orientem 
a participar de forma efetiva no jogo. 

Chame a atenção dos alunos para a importância de registrar 
todas as decisões até o momento e os cálculos de base, pois vão 
precisar revisitá-los a cada nova etapa de construção do jogo. 

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e 
experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem 
se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa ser 
esclarecido.

ETAPA 2

Entendendo conflitos

Aulas 1 e 2 (Páginas 96 e 97)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula organizando os alunos em uma roda de con-
versa. Oriente-os a analisar e discutir as perguntas mobiliza-
doras. Pergunte-lhes o que entendem por paz. Valorize suas 
respostas e junte os significados apresentados por eles. Em 
seguida, leia abaixo a definição de paz apresentada no texto 
“Diálogo intercultural”, da Unesco (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), cuja íntegra 
está no link disponível nas referências bibliográficas para o 
professor, ao final deste projeto.

A paz é mais do que a ausência de guerra, é viver 
junto com as nossas diferenças – de sexo, raça, língua, 
religião ou cultura –, enquanto promovemos o respeito 
universal pela justiça e pelos direitos humanos dos 
quais depende tal coexistência. A paz é um processo 
contínuo de escolha, que requer vigilância constante 
e participação ativa de todas as pessoas, quando se 
engajam em um diálogo sincero com outros indivíduos 
e comunidades.

UNESCO. Diálogo intercultural. Disponível em: 
<https://pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/

culture-peace>. Acesso em: 22 out. 2020.

Oriente os estudantes a refletir sobre esse texto e a 
destacar o que acharam mais interessante. Comente que o 
movimento “cultura de paz” iniciou-se oficialmente na Unesco, 
em 1999, e empenha-se em prevenir situações que possam 
ameaçar a paz e a segurança, como o desrespeito aos direitos 

humanos, a discriminação e a intolerância, a exclusão social, 
a pobreza extrema e a degradação ambiental. Para isso, ela 
se utiliza de ferramentas como a conscientização, a educação 
e a prevenção.

Conflito, violências e escola

Em seguida, leia com os alunos o texto da página 96 que 
discute a palavra conflito e suas várias definições, além de 
propor uma reflexão sobre as situações de conflito no coti-
diano. Em seguida, oriente os alunos a se organizarem em 
duplas e ler o texto “Conflito, violências e escola”, disponível 
no Livro do Aluno. 

O texto, inicialmente escrito em material dirigido a pro-
fessores, faz questionamentos ao leitor sobre como percebem 
o conflito, abordando-o como algo dinâmico que resulta da 
relação com as pessoas, a cada momento; lança uma provo-
cação de que as ideias fixas (sobre o conflito, mas também 
sobre todas as coisas, inclusive pessoas) podem representar 
preconceitos e pensamentos ultrapassados. A autora faz, 
assim, um convite para lidar com o incerto trazido pelas 
situações de conflito, em que é necessário se deparar com o 
novo, com o diferente e com o outro. 

Instrua os alunos a responder às questões de 1 a 5 com 
base no texto; a questão 6 deve ser respondida com base 
no infográfico. Se julgar necessário, antes de os alunos com-
pletarem a atividade, faça uma leitura dos dados expostos 
no infográfico. 

Atividade 1. Após a leitura e a discussão das questões 
pelas duplas, peça a alguns alunos que compartilhem as 
respostas com a turma. Verifique qual foi o entendimento da 
abordagem do texto sobre conflito e sobre a prática de lidar 
com o outro e com as diferenças. Veja se conseguem atribuir 
a percepção sobre conflito às próprias ideias e aos próprios 
conceitos, e não ao outro. 

A autora cita “a coragem”, relacionando-a à situação de 
“aguentar uma dose de contradição e incerteza”. Para lidar com 
esses fatores, realmente é necessário coragem. Além disso, 
ao estarmos como parte envolvida nesses episódios, somos 
mobilizados a sair de “nossa zona de conforto” e a entrar em 
novas situações que podem ser desconhecidas, difíceis de 
ser enfrentadas. 

Entretanto, podemos ganhar forças,  pois aprendemos a 
lidar com situações não vividas. Talvez seus alunos não tenham 
pensado dessa forma antes. Para estimular essa discussão, 
volte aos exemplos dados na questão 1, p. 97, agora refletindo 
sobre os aprendizados que os envolvidos poderiam ter ao lidar 
com os conflitos apresentados. 

Por exemplo: no caso de alunos que tiveram um desen-
tendimento em que um deles agrediu fisicamente o outro, 
eles devem ter percebido que pela força física não se resolve 
nenhuma pendência; assim, precisarão não ceder à tentação 
de agredir o outro na tentativa de resolver uma pendência. 
Nesse caso, o diálogo calmo, com argumentos, terá melhor 
efeito. Já os pais do aluno agredido poderão perceber que 
a escola tem como função mediar as partes envolvidas, 
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mais uma vez, por meio do diálogo e não exclusivamente 
pela punição. Já os representantes da escola na mediação 
do conflito devem ter a serenidade para ouvir cada parte 
envolvida, organizar a discussão e referendar as possíveis 
soluções para o conflito.

Atividade 3. Como sugerido nas orientações do item 
anterior, na discussão desta questão, você deve propor que 
o estudante se coloque na situação das partes envolvidas nos 
conflitos que serviram de exemplo. 

Saiba+

Antes de seguir para as demais atividades, para aju-
dar no entendimento do que foi discutido, assista com 
os alunos à apresentação da professora e pesquisadora 
Brené Brown. A apresentação fala sobre a conexão entre 
seres humanos. Após a exibição do vídeo, proponha uma 
roda de conversa para que os alunos possam comentar o 
que acharam da fala da pesquisadora, com quais pontos 
concordam, e dos quais discordam e como podem aplicar 
no cotidiano o que aprenderam. 

Nessa apresentação, que se tornou uma das mais vistas 
da conferência TED, a pesquisadora, que também é assistente 
social, fala da pesquisa realizada para compreender o que é 
vulnerabilidade e quais são seus efeitos na vida das pessoas. 
Esse vídeo pode ajudá-los a compreender melhor a importân-
cia de se abrir para o que é diferente de nós, tornando-nos 
vulneráveis, mas abertos a estar mais próximos do outro, 
mesmo com opiniões diferentes.

Atividades 4 e 5. É importante que os alunos estejam 
em dupla nessa atividade, para que se sintam à vontade 
de compartilhar comentários sobre as questões de conflito 
vivenciadas. Ao finalizarem as trocas, você poderá perguntar-
-lhes se têm dúvidas ou se gostariam de compartilhar algo 
que possa ajudar ou enriquecer o grupo, de maneira que 
apenas quem queira se expressar fale.

Atividade 6. Mantendo ainda a organização em duplas, 
leia com a turma os dados do infográfico. É importante notar 
que ele apresenta dados da violência na escola, sofrida tanto 
por alunos quanto por professores. Observando esses dados, 
pergunte aos alunos que relação podem traçar com o que 
acabou de ser discutido sobre os conflitos. Veja se conseguem 
relacionar a violência a um grau extremo de não tolerância do 
que é diferente, ou seja, de se fixar rigidamente na ideia de 
que a própria ideia é a certa e de que a do outro está errada. 
Veja se compreendem que os atos de violência resultam da 
falta de capacidade de lidar com as diferenças e, quanto mais 
rígido com as próprias ideias, é mais provável que alguém 
tema ser confrontado com opiniões diferentes.

Por fim, leve os alunos à sala de informática para aces-
sarem o link do texto indicado no Livro do Aluno. Caso não 
seja possível, incentive-os a acessá-lo por meio de smart-
phone ou providencie com antecedência cópias do texto 
para lerem. Como tarefa de casa, oriente-os a assistir ao 
filme Entre os muros da escola, dirigido por Laurent Cantet. 
França, 2008, 2h 11 m.

ETAPA 3

Mediação de conflitos

Aulas 1 e 2 (Página 98)

Inicie a aula comentando e discutindo o filme recomen-
dado como tarefa de casa na última aula.

Perguntas mobilizadoras

Organize os alunos em roda para iniciar esta etapa do 
projeto discutindo as perguntas mobilizadoras. Nesse mo-
mento, os alunos devem compreender o papel de um me-
diador de conflitos, bem como as estratégias e técnicas que 
ele pode utilizar para mediá-los. Deixe que compartilhem 
experiências, caso já tenham desempenhado esse papel em 
algum momento. 

Anedota da laranja

Em seguida, divida a turma em grupos e leia o texto 
"Anedota da laranja". Oriente-os a responder às questões 1 e 2. 

Atividade 1. Por meio da leitura da anedota, é possível 
perceber que um julgamento pode levar a crer que as duas 
partes envolvidas no conflito querem a mesma coisa; com 
esse entendimento, na solução 1, o mediador acaba cortando 
a laranja ao meio e inviabilizando a resolução do conflito e da 
necessidade dos dois lados. Ao ouvir cada envolvido, descobre 
que querem partes diversas da laranja e ambas ganhariam 
com uma solução fora do padrão. Mostra também a impor-
tância do mediador isento, alguém que perceba o objetivo 
de cada um ao resolver o problema, ou que os próprios en-
volvidos tenham a calma necessária para ouvir o outro, para 
perceber a causa que defendem nesse conflito.

Atividade 2. Professor, se achar necessário, retome, de 
forma objetiva, as regras do jogo, comentando-as uma a 
uma. Nesse momento podem ser tiradas as dúvidas sobre o 
mecanismo do jogo; algumas regras podem ser modificadas e 
referenciadas pela classe. Não deixe de comentar as questões 
éticas que podem surgir durante o jogo e a forma de lidar 
com elas, para que o próprio jogo não se torne um conflito 
a ser resolvido.

O aprendizado que se espera do jogo virá com a opor-
tunidade de se colocar no lugar do outro, de poder discutir 
possíveis soluções sem estar necessariamente envolvido 
na situação e de formar um conjunto de soluções que cer-
tamente servirão como base para conflitos que os jovens 
enfrentarão na vida.

Atividades 3 e 4. Para realizar a pesquisa da questão 3, 
eles podem utilizar smartphones ou um computador com 
acesso à internet. Depois, ainda em grupos, devem discutir 
coletivamente o que leram e identificar as técnicas de me-
diação encontradas. 

1. Escuta ativa – o mediador direciona o seu foco a ouvir a 
parte, sem julgamentos e sem deixar-se influenciar, mas 
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demonstrando todo o interesse e toda a disponibilidade 
em ouvir. Quando a parte termina o relato, o mediador 
fala o que compreendeu.

2. Parafraseamento – o mediador reformula as falas das 
partes envolvidas, sem modificar o significado original, 
favorecendo que as partes se sintam ouvidas e com-
preendidas, ajudando a deixar bem claras as informações 
emitidas e a gerar maior entendimento entre as partes. 

3. Rapport – a palavra de origem francesa que quer dizer 
“criar um elo ou uma ligação” dá nome a esta técnica, em 
que o mediador estabelece interesse e cria um vínculo de 
confiança com as partes, a fim de que se sintam à vontade 
para se expor.

4. Caucus (sessões individuais) – há momentos em que 
o clima é de muita tensão ou situações em que há in-
formações nem sempre compartilháveis (por exemplo, 
que envolvam informações financeiras). Para esses ca-
sos, esta estratégia permite ouvir cada uma das partes 
separadamente. Porém, alguns especialistas não são 
favoráveis a ela, por despertar desconfiança e inutilizar 
a oportunidade de resolução por meio da comunicação 
e da interação. 

5. Brainstorming – técnica comumente utilizada nas em-
presas para gerar ideias, na mediação pode ser utilizada, 
de maneira planejada e com a condução cuidadosa do 
mediador, a fim de que as partes envolvidas participem 
dando ideias para a resolução do problema, com base nas 
informações detalhadas fornecidas.

Atividade 5. As estratégias encontradas na pesquisa 
devem ser parte do jogo de tabuleiro que os alunos estão 
desenvolvendo, por isso, em grupos, eles devem refletir sobre 
a melhor maneira de disponibilizá-las aos jogadores. 

Atividade 6. Nesse momento, os alunos podem co-
meçar a fazer os primeiros testes do jogo; escolha alguns 
para mediar e testar as estratégias nas Cartas de situação 
já elaboradas.

Situação de conflito 

Oriente os alunos a se organizar em duplas. Leia com eles 
a Situação de conflito para que possam responder à questão 
proposta e depois compartilhar com a classe a estratégia que 
utilizaram para mediar o conflito. 

Aulas 3 e 4 (Página 99)

Saiba+

Oriente os alunos a ler o texto da página 99, explicando o 
que é a Comunicação Não Violenta (CNV) e descrevendo suas 
estratégias. 

Veja qual foi o entendimento da turma. Possivelmente, 
após as discussões referentes à percepção do que é um confli-
to, eles consigam estabelecer uma relação com esse conceito.

Pergunte como eles acham que poderiam introduzir esses 
conceitos no jogo, de modo que os participantes pratiquem 
as estratégias de CNV na resolução de conflitos. 

Agora é a sua vez!

Em seguida, oriente os alunos a realizar as atividades da 
seção Agora é a sua vez! 

Atividades 1 e 2. Os alunos serão estimulados a compar-
tilhar situações de conflito que viveram ou presenciaram. 
Depois, estimule-os a simular essas situações e utilizar estra-
tégias não violentas para solucionar os conflitos. No momento 
da resolução, leia, com a turma, cada uma das estratégias de 
CNV e verifique se eles conseguem aplicá-las.

Em seguida, proponha uma reflexão sobre essa atividade 
e as estratégias que os alunos utilizaram. 

Atividade 3. Após observarem ou atuarem na resolução 
do conflito utilizando a CNV, peça que parem um instante 
para pensar qual seria a forma mais efetiva de os participan-
tes do jogo aprenderem e utilizarem essas técnicas. Você 
pode dar alguns exemplos para que eles tenham mais ideias: 
uma folha onde as técnicas estariam descritas e todos os 
participantes leriam antes do início do jogo, ou o mediador 
faria perguntas a cada participante no momento de expres-
sarem sua opinião ou seu posicionamento na ocasião da 
resolução do conflito.

Os alunos podem utilizar as situações listadas para com-
plementar o jogo de tabuleiro, criando mais Cartas de situação.

Criando regras de convivência

Nesta etapa, os alunos também devem elaborar algumas 
regras de convivência que devem pautar as atitudes dos par-
ticipantes do jogo de tabuleiro. 

Apesar de a Comunicação Não Violenta pressupor 
que haverá respeito pela fala, pelos sentimentos e pelas 
opiniões do outro, as regras de convivência servirão para 
explicitar orientações importantes, de forma mais pontual. 
Por exemplo: durante o tempo de fala do outro, ouvi-lo; ao 
se sentir agredido, não “devolver na mesma moeda”; não 
agredir etc.

Peça que definam cinco regras que devem ser seguidas 
por todos os participantes. A pontuação para incentivar os 
participantes a respeitar as regras de convivência será definida 
na Etapa 4. 

Leia +

Utilize a sala de informática da escola para ler o texto do 
site indicado, que faz a relação entre as estratégias de media-
ção de conflitos e a Comunicação Não Violenta, mostrando 
que são compostas de princípios similares, e que a CNV é vista 
como uma técnica aplicável para a comunicação em geral e 
na prática da mediação de conflitos. 

Fique por dentro

Providencie equipamentos para reproduzir vídeos ou 
utilize a sala de informática da escola para assistir com os 
alunos ao vídeo indicado no boxe Fique por dentro. Inicie 
a aula lendo o conteúdo do boxe, assista ao vídeo com os 
alunos e abra um espaço para compartilharem suas ideias e 
seus pensamentos sobre o que viram.
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Aula 5 (Página 100)

Definindo as situações de conflito 

No início de cada rodada, esses cartões poderão ser em-
baralhados e sorteados. Portanto, quanto mais elaborada a 
situação de conflito for, mais interessante será o jogo. Além 
disso, é importante que as situações de conflito sejam condi-
zentes com a realidade. O ideal é que os alunos proponham 
situações já vivenciadas por eles. 

Os jogadores poderão atuar em quatro papéis: um aluno 
será o mediador e três alunos representarão as partes envolvi-
das na situação de conflito (indicada na Carta de situação). No 
jogo, o mediador da vez vai retirar uma carta com um dos con-
textos de conflito idealizados por eles. A atribuição dos papéis 
será feita por ele, que depois lançará o(s) dado(s) para avançar 
as casas do tabuleiro e ver qual variável sofrerá a situação. 

A definição do número de dados usados (um ou dois) e a 
configuração das casas do tabuleiro serão definidas na Etapa 4.

Durante o jogo, os alunos assumem papéis distintos, ou seja, 
como mediador ou como parte envolvida no conflito. Como 
parte envolvida no conflito, ele deve atuar reivindicando os 
seus direitos e, caso haja, da parte que infringe, deveres. Depois, 
oriente os alunos a confeccionarem cartões padronizados com 
as situações de conflito definidas por eles. Sugira-lhes que sigam 
as orientações do Livro do Aluno para a confecção dos cartões.

Atividade 1. Professor, analise com seus alunos os exemplos 
dados. Estimule-os a falar sobre o conflito apresentado, sobre o 
papel que tiveram em situações semelhantes, bem como em que 
o exemplo se difere ou se assemelha a situações vividas por eles.

Para essa atividade, organize a classe em um grande gru-
po, em formato de U, para que todos os participantes possam 
olhar quem está falando e ouvir a intervenção de cada colega. 
Posicione-se estrategicamente para mediar a discussão, de forma 
que esteja ao lado dos alunos mais tímidos ou próximo daqueles 
alunos que sempre se manifestam. Faça intervenções pontuais 
apenas com perguntas que possam objetivar a discussão.

Após o debate, cada grupo volta a se reunir para rediscutir 
as situações e listar os conflitos que criaram.

Em seguida, devem produzir as cartas para o jogo. Será 
importante que todas as cartas tenham o mesmo formato e,  
de preferência, sejam feitas em um editor de texto para serem 
impressas, de modo que os participantes do jogo não tenham 
dificuldade em lê-las e não sejam identificadas pelos parceiros. 

Atente-se para que o texto de cada carta seja sintético 
e objetivo. Será importante que você e um representante 
da classe, escolhido pela turma, possam validar ou ajustar o 
conteúdo dessas peças do jogo. Para oficializar a aprovação, 
sugerimos que vocês assinem cada uma delas.

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e 
experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem 
se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa 
ser esclarecido.

ETAPA 4

Moral e ética

Aulas 1 e 2 (Páginas 101 a 103)

Perguntas mobilizadoras
Inicie a aula organizando os alunos em uma roda de con-

versa. Oriente-os a analisar e discutir as perguntas mobiliza-
doras e o cartoon. Leia com eles o texto da página e, ainda na 
roda de conversa, oriente-os a analisar a situação-problema 1. 
Deixe que os alunos respondam como agiriam nessa situação, 
depois continue a leitura do texto na página 102 e proponha 
que reflitam sobre a questão proposta 1. Em seguida, proceda 
da mesma forma com a situação-problema 2. Leia o texto e 
peça que respondam às questões propostas 2 e 3. 

Como tarefa de casa, oriente os alunos a lerem o texto: “'A 
moral' ou 'o moral', qual é o jeito certo?", cujo link está nas re-
ferências bibliográficas para o professor, ao final deste projeto.

Aula 3 (Página 103)

Agora é a sua vez!
Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior e es-

clarecendo eventuais dúvidas. Organize a turma em grupos 
de cinco alunos e oriente-os a realizar as atividades da seção 
Agora é a sua vez!. 

Atividades 1 e 2. Nessas atividades, os alunos vão produzir 
mais uma parte que vai compor o jogo que estão elaborando. 
Dessa vez, devem registrar nas cartas três atitudes baseadas em 
valores éticos e morais a serem respeitadas pelos jogadores. 
Devem ainda finalizar o jogo e tomar decisões a respeito da 
pontuação e da dinâmica de jogo; para isso, vão utilizar seus 
conhecimentos matemáticos.

Saiba+

Oriente os alunos a ler o texto do boxe Saiba+, para sis-
tematizar o que foi discutido sobre moral e ética nessa etapa 
do projeto. Como tarefa de casa, oriente-os a assistir ao filme 
Crash, no limite (2004, 1h 55 m). que aborda questões éticas 
ligadas ao preconceito racial e étnico por meio de variadas 
histórias que se entrelaçam.

Atividade 3. Oriente-os a refletir sobre a expressão “jeiti-
nho brasileiro” e peça que deem exemplos e expliquem o que 
é uma atitude ética ou antiética, referindo-se aos exemplos 
descritos. Como tarefa, oriente-os a ler o artigo "Ética e jeitinho 
brasileiro: por que a gente é assim?" (link disponível nas refe-
rências bibliográficas para o professor, ao final deste projeto), 
que ilustra as origens do nosso modo de agir.

Aulas 4 e 5 (Páginas 104 e 105)

Finalizando a definição das regras e das configura-

ções do jogo

Leia com os alunos o texto que descreve as ações e defi-
nições que faltam para concluir a construção do jogo. 
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Analisando as possibilidades de uso dos dados no jogo

Inicie a aula explorando o cálculo de probabilidade. Comen-
te que evento é o mesmo que acontecimento. Assim, o lança-
mento de um dado, o sorteio de uma carta e o sorteio de uma 
bola são exemplos de eventos. Espaço amostral é o conjunto de 
todos os possíveis resultados desse evento. Assim, defina que a 
probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número 
de casos favoráveis (para o evento ocorrer) e o número de casos 
totais (espaço amostral). Em seguida, oriente os alunos na reso-
lução das três questões apresentadas nessa seção.

Respostas

1. O número de casos favoráveis é 1 (sair o número 5) e o 

número de casos totais é 6, pois são 6 números no total. 

Assim: P (sair número 5) 5 
6
1  5 16,66%.

2. O número de casos favoráveis é 2 (pode ser o número 5 

ou o 6) e o número de casos totais é 6, pois são 6 números 

no total. Assim: P (sair número . 4) 5 
6
2  5 

3
1  5 33,33%.

3. Da tabela abaixo, podemos verificar que o número de 

casos favoráveis é 3 (soma igual a 10) e o número de casos 

totais é 36. Assim: P (soma igual a 10) 5 
36
3  5 

12
1  5 8,33%.

Soma dos 
pontos de dois 

dados

Dado 1

1 2 3 4 5 6

Dado 2

1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6 7 8

3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 9 10

5 6 7 8 9 10 11

6 7 8 9 10 11 12

Estabelecendo a configuração do tabuleiro 
Nesse momento os alunos deverão desenvolver mais 

uma etapa do produto. Oriente-os a se reunir para acertar os 
detalhes finais do jogo, seguindo o roteiro apresentado na 
seção Estabelecendo a configuração do tabuleiro. 

Eles devem definir o número de casas do tabuleiro, as 
variáveis do jogo que devem aparecer nas casas e o sistema 
de pontuação. É interessante que a turma seja dividida em 
grupos de cinco ou seis alunos para confeccioná-lo. 

Oriente-os a ler os textos que guiam, passo a passo, como 
desenvolver cada etapa que eles estão elaborando. Nessa 
parte, não há orientações fixas de como devem seguir; cada 
grupo deverá fazer suas próprias escolhas e definições, com 
base em cálculos e nas probabilidades encontradas. Cada 
grupo deverá criar um tabuleiro com base nesses passos. É 
importante orientá-los para que registrem cada uma dessas 
definições e os cálculos ou as suposições que serviram de base; 
eles serão necessários para justificar as definições se forem 
questionados e na fase final, quando vão redigir as instruções 
do jogo. No final as situações elaboradas por eles poderão ser 
as mesmas, mas é importante que haja mais de um tabuleiro 
para que eles possam testar no final. 

Definindo o número de casas do tabuleiro
Leia com a turma o texto que descreve as questões para 

que definam o número de casas do tabuleiro. Veja orientações 
para o professor no Livro do Aluno.

Peça que registrem as definições, as considerações e os 
cálculos que utilizaram como base.

Definindo as variáveis do jogo que vão aparecer  

nas casas do tabuleiro

Nessa parte, os alunos vão definir comandos que aparecerão 
em cada casa do tabuleiro. A proposta é que os comandos defi-
nam algumas variações na situação da rodada, como a liberdade 
para que um dos participantes escolha o conflito a ser resolvido, 
substituindo o que foi tirado na carta, a resolução do conflito 
sem a presença do mediador e outras que os alunos sugiram. 

As casas do tabuleiro poderão também representar ad-
versidades e obstáculos que ocorrem e estimulam as pessoas 
a desenvolver habilidades para resolver essas questões. Elas 
poderão determinar desafios e situações fortuitas. 

Leia o texto com os alunos. Ajude-os a tirar dúvidas sobre 
o entendimento da leitura. Em seguida, eles deverão discutir 
em grupos e definir os comandos das casas do tabuleiro.

Oriente-os a fazer o esboço das casas em um pedaço de 
papel, escrevendo os tipos de comando que apareceriam. Os 
comandos podem se repetir.

Caminhe pela sala e, caso haja algum grupo com mais 
dificuldade, auxilie-o, fazendo sugestões ou questionamentos 
que o ajudem a tomar atitudes e decisões. 

Peça que registrem as definições, as considerações e os 
cálculos que utilizaram como base.

Definindo o sistema de pontuação
Considerando um jogo cooperativo, sugere-se que a 

pontuação seja sempre utilizada para reconhecimento, como 
incentivo, e não seja descontada como punição. A pontuação 
poderá ser composta de duas partes: uma coletiva e a outra 
individual. Na coletiva, todos pontuariam ao conseguirem 
resolver o conflito; não havendo solução, ninguém pontua-
ria. Na pontuação individual, haveria o reconhecimento por 
aplicar as técnicas da Comunicação Não Violenta ou por atuar 
seguindo os princípios éticos, por exemplo.

Leia o texto com a turma. Questione se haveria outras 
maneiras de definir a pontuação. Peça que relembrem todas 
as partes do jogo – atribuições de papéis e resolução dos con-
flitos, estratégias de CNV e de mediação de conflitos, regras 
de convivência, princípios morais e éticos – e vejam quais 
poderiam ser relacionadas à pontuação e como. 

Se houver alunos que já jogaram jogos cooperativos, peça 
a eles que descrevam como funciona a pontuação desse jogo 
para que tenham outras referências. 

Peça que registrem as definições, as considerações e os 
cálculos que utilizaram como base.

Aulas 6 e 7 (Página 106)

Montando o protótipo do jogo
Nesse momento os alunos vão, de fato, construir o ta-

buleiro. Prepare com antecedência os materiais de que eles 
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vão necessitar para essa atividade. Organize-os em grupos e 
peça que retomem as decisões tomadas na aula anterior. Em 
seguida, leia com eles o passo a passo do Livro do Aluno que 
orienta o desenvolvimento da atividade.

Testando o protótipo

A fase de testes é extremamente importante, pois vai 
verificar a jogabilidade do material criado pelos alunos. 
Nesse momento, serão levantados os pontos que precisam 
de melhorias: por isso, enquanto jogam, é necessário que 
façam anotações para que os ajustes sejam feitos posterior-
mente. Incentive os alunos a explorar as diversas situações, 
a ler as regras para ter certeza de sua clareza, a conferir se a 
quantidade de participantes e o design do tabuleiro estão 
adequados etc. No final da aula, oriente-os a fazer uma ava-
liação do aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais 
ações e experiências da etapa para que copiem no caderno, 
avaliem se compreenderam ou não e identifiquem o que 
precisa ser esclarecido.

ETAPA 5

Retomando as etapas do projeto  
e encaminhando o produto

Aula 1 (Página 107)

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula orientando os alunos a responder e a discutir 
as perguntas mobilizadoras. Em seguida, oriente-os a preen-
cher no caderno o quadro que sintetiza o que foi produzido 
e aprendido ao longo de cada etapa do projeto. Esse é um 
exercício importante, pois ajuda os alunos a recapitular o que 
foi feito. Em projetos extensos, é fácil perder o foco e esquecer 
como cada etapa contribuiu para a elaboração do produto. 
Depois que os alunos tiverem preenchido o quadro, proponha 
que compartilhem suas anotações.

Em seguida, oriente-os a reunir os materiais criados 
em cada etapa e elaborar as instruções do jogo, seguindo 
o roteiro do livro que descreve todos os itens que devem 
compor o jogo. 

Essas instruções devem ser redigidas em um editor de 
texto, impresso e anexado ao jogo.

Aula 2 (Página 107)

Testando, ajustando e validando o jogo 

Nesse momento, os alunos devem fazer mais um teste 
do jogo. Divida-os em grupos e oriente-os a jogar, de acordo 
com o roteiro do livro, testando o jogo. Nessa etapa, os gru-
pos devem trocá-los ou convidar colegas de outras turmas 
para o teste, anotar as observações e possíveis ajustes para 
finalizar o jogo.

ETAPA 6

Avaliação do projeto

Aula 1 (Página 108)

Avaliação do projeto e autoavaliação (aluno)
Nessa etapa deve ocorrer a avaliação dos alunos, que pre-

cisa ser realizada por todos (professores e alunos), para verificar 
as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhecimento 
envolvidas no projeto. A avaliação deve ser iniciada após o teste 
do jogo. Todas as etapas do processo, bem como as ações dos 
grupos, devem ser avaliadas. Oriente os estudantes a preencher 
a autoavaliação presente no Livro do Aluno. 

Para refletir
Nesse momento, os alunos devem avaliar atitudes, pos-

turas e estratégias que colaboraram para o bom andamento 
do projeto e que podem ser repetidas em outras oportunida-
des. Além disso, devem refletir sobre o que deve ser evitado 
e modificado, o que pode ter atrapalhado ou dificultado o 
desenvolvimento do projeto e o que pode ser feito para que 
isso não ocorra novamente.

Avaliação geral
A avaliação precisa ser realizada por todos (professores 

e alunos), a fim de verificar as aprendizagens desenvolvidas 
nas áreas de conhecimento envolvidas no projeto. Por isso, é 
importante ter um momento para confrontar as autoavalia-
ções dos alunos e a avaliação do professor coordenador. Essa 
estratégia pode ajudar a encontrar um ponto de equilíbrio 
entre os dois pontos de vista e determinar atitudes positivas 
que podem ser repetidas em outros projetos, além de identi-
ficar pontos que podem ser aprimorados.

Referências bibliográficas  
e demais materiais e recursos

Etapa 1
Jogos cooperativos conquistam alunos da rede estadual. Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=I7gkeTHnaDI>. 
Acesso em: 9 jan. 2020.

Esse vídeo mostra a experiência e a importância dos jogos 
cooperativos nas escolas, com o depoimento de educadores.

OLIVEIRA, Gabriel Alessandro de. Exercícios sobre arranjo ou 
combinação. Brasil Escola. Disponível em: <https://exercicios.
brasilescola.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-
arranjo-ou-combinacao.htm#resp-4>. Acesso em: 21 jan. 2020.

Esse site apresenta algumas questões resolvidas sobre arranjo 
e combinação simples.

Etapa 2
SANTOS, D. L. dos; PRESTES, A. C.; FREITAS, L. B. de L. Estratégias 
de professoras de educação infantil para resolução de conflitos 
entre crianças. Revista Quadrimestral da Associação Brasileira 
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de Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 247-
254, maio/ago. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/pee/v18n2/1413-8557-pee-18-02-0247.pdf>. Acesso em: 
21 jan. 2020.

Esse artigo mostra o resultado de um estudo que examinou 
estratégias propostas por professoras de escolas de Educação 
Infantil para a resolução de conflitos, favorecendo o desenvol-
vimento da heteronomia ou da autonomia moral das crianças.

UNESCO. Diálogo intercultural. Disponível em: <https://
pt.unesco.org/fieldoffice/brasilia/expertise/culture-peace>. 
Acesso em: 22 out. 2020.

Mesmo com muita informação, tecnologia e conhecimento 
disponíveis, tornando o mundo cada vez mais interconectado 
e aproximando pessoas, não se pode afirmar que indivíduos 
e sociedades estão vivendo juntos, com paz e justiça para 
todos. Ainda é necessário um conhecimento adequado  
para prevenir conflitos, erradicar a pobreza ou possibilitar que 
todos aprendam a viver em harmonia em um mundo seguro. 
Mas para isso é necessário entender o que é paz. Esse artigo 
tem o propósito de ampliar esse conceito.

Etapa 4
ALBUQUERQUE, Gleice. “A moral” ou “o moral”, qual é o jeito certo? 
Exame. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/a-
moral-ou-o-moral-qual-e-o-jeito-certo/>. Acesso em: 11 dez. 2019.

Existe diferença entre os significados das expressões “a moral” 
e “o moral”. Esse texto ajudará os alunos a entenderem essa 

diferença, mostrando, por meio de exemplos, o uso de cada 
uma delas.

BARROSO, Luís Roberto. Ética e jeitinho brasileiro: por que a 
gente é assim?. Disponível em <https://www.conjur.com.br/dl/
palestra-barroso-jeitinho-brasileiro.pdf>. Acesso em: 21 jan. 2020.

Esse artigo comenta um pouco sobre as origens desse nosso 
modo de agir, conhecido mundialmente.

EIDT, Edi Maria. Conviver “com o diferente”. Revista Interdiscipli-
nar da Mobilidade Humana, Brasília, ano XX, n. 38, p. 269-273, 
jan./jun. 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/
remhu/v20n38/a17v20n38.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2019.

Esse relato amplia os conceitos de convivência, saindo do 
clichê “viver com alguém, lado a lado”. Relatada por uma mis-
sionária, a migração interna de países africanos, especialmente 
em Angola, é detalhada de forma não vista em outros veículos 
da mídia, ajudando a ampliar o conceito de convivência.

VIGO, Vânia. O desafio de conviver em grupo. Portal Abrantes. 
Disponível em: <https://portalabrantes.com.br/coluna/141-
O-desafio-de-conviver-em-grupo>. Acesso em: 10 dez. 2019.

A convivência, seja com colegas de trabalho, com a família 
ou no convívio social, é uma tarefa difícil e complicada. As 
diferenças entre as pessoas ficam evidenciadas durante o 
convívio e em várias situações do cotidiano, principalmente 
durantes as dificuldades e os obstáculos a serem enfrenta-
dos. Esse texto mostra um pouco do que é conviver e o que 
precisamos entender para que a convivência seja aprovei-
tada da melhor forma possível. 

Planejamento financeiro
PROJETO 5

Tema integrador a ser trabalhado
Protagonismo juvenil

Abordagem teórico-metodológica

Sobre a abordagem teórico-metodológica, ler a parte 
geral destas Orientações para o Professor. 

Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador

I. Reconhecer os impactos negativos causados pela falta 
de planejamento financeiro e conhecer as estratégias, 
ferramentas e informações de mecanismos e serviços 
financeiros para fazer escolhas conscientes e saudáveis 
em sua vida pessoal e profissional.

II. Utilizar o conhecimento de estratégias e conceitos 
da matemática financeira, aplicando-os na elabo-
ração do planejamento financeiro pessoal, familiar 
e profissional. 

III. Criar blogue para divulgar e compartilhar orientações, 
estratégias e ferramentas para o planejamento financeiro.

IV. Produzir, com base no conhecimento adquirido, mate-
riais e ferramentas de fácil entendimento e aplicação e 
compartilhá-los com familiares, amigos e conhecidos. 

V. Resolver problemas envolvendo os conceitos de porcen-
tagem, juros simples e composto, além de compreender 
e identificar as diferenças entre os tipos de juros.

VI. Identificar os tipos de empréstimo e como calcular os juros 
utilizados.

VII. Relacionar consumismo e consumo como atitudes com-
portamentais refletindo de forma crítica sobre o impacto 
desses comportamentos na manutenção de uma vida 
financeira saudável. 

Justificativa

O desenvolvimento das habilidades de gerir as finanças 
sempre foi importante para um bom planejamento ao longo 
da vida. Para isso, seu aprendizado deve ser iniciado cedo, 
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possibilitando a aptidão necessária para a tomada de decisões 
conscientes em situações cotidianas, como compra à vista ou a 
prazo e os juros envolvidos, o que envolve informações sobre 
porcentagens e cálculo de impostos. 

Ao aprender a trabalhar com educação financeira, desen-
volvem-se habilidades para organizar o gasto de dinheiro,  
sem ultrapassar o orçamento, ou entender situações que 
envolvem cálculo de juros.

Ao estudar a matemática financeira, pode-se aprender 
ferramentas úteis, que auxiliam nas análises de situações do 
dia a dia, como a dúvida de comprar um produto à vista ou 
a prazo, calcular o valor das prestações e se estas caberão no 
orçamento, qual o rendimento da poupança, parcelamento 
de dívida do cartão de crédito para pagamento, entre outras. 

Tendo essas informações, usa-se o dinheiro de forma 
consciente e não de forma desenfreada; o consumo se torna 
consciente e não apenas um impulso, evitando-se entrar em 
dívidas desnecessárias. 

Nesse momento de transição entre a adolescência e a vida 
adulta, é importante que os alunos disponham da base neces-
sária para ter equilíbrio econômico no futuro e saibam utilizar 
o dinheiro da melhor maneira possível sem se endividar. 

Situação-problema

Nos últimos anos, segundo vários órgãos governamentais 
e não governamentais, o número de brasileiros inadimplentes 
cresceu, ou seja, a população adulta do país está com dívidas 
atrasadas, seja cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque es-
pecial, carnê de loja, empréstimo pessoal ou prestação do carro.

Tal situação é reflexo de diferentes fatores, entre eles a 
falta de habilidade em organizar a vida financeira e a compra 
compulsiva. 

Com base nesse fato, surge a pergunta problematizadora: 
Como veicular informações aos jovens para compartilhar estra-
tégias e ferramentas de planejamento financeiro? Para isso, no 
decorrer do projeto, serão desenvolvidos conhecimentos da 
matemática financeira para compreender, avaliar e decidir 
questões do cotidiano, como a melhor maneira de comprar, 
analisar a taxa de juros, se é melhor poupar para comprar o 
objeto desejado à vista ou parcelado etc. 

Ao longo do projeto, os alunos vão trabalhar diferentes 
situações-problema envolvendo a matemática financeira, o que 
vai auxiliá-los a se tornarem consumidores conscientes capa-
zes de tomar decisões pautadas em conhecimento científico, 
contribuindo para a administração da vida financeira. Todo esse 
conhecimento será traduzido em ferramentas e estratégias a 
serem compartilhadas com a comunidade escolar e local. 

Temas contemporâneos

Economia; Cidadania e Civismo. 

Competências Gerais da BNCC — Ensino Médio

Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes compe-
tências gerais previstas na BNCC.

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

Após a leitura de textos sobre o consumo e o consumis-
mo e análise crítica sobre as motivações sociais por trás das 
escolhas, os alunos vão criar uma performance artística, ex-
pressando as ideias, as percepções e os sentimentos gerados 
na discussão sobre o tema.

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

Essa competência estará presente em vários momen-
tos ao longo do projeto, como nos de reflexão, discussão e 
análises das situações-problema, tendo em vista o consumo 
consciente e responsável, além de um posicionamento ético 
ao selecionar, produzir e difundir informações, ferramentas e 
sugestões sobre uma administração financeira saudável pelo 
blogue para a comunidade escolar e local.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana 
e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com au-
tocrítica e capacidade para lidar com elas.

Por meio da análise crítica dos hábitos e das atitudes de 
consumo e da consciência da importância do planejamento 
e da apropriação de ferramentas de matemática financeira, 
os alunos passam a desenvolver a autoconsciência e a autoes-
tima, atuando de forma ativa para fazer escolhas saudáveis 
em sua vida.

Competências específicas e habilidades 
da área de Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos 
para interpretar situações em diversos contextos, sejam ativida-
des cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, 
das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por 
diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.

Competência específica 2

Propor ou participar de ações para investigar desafios do 
mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmen-
te 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 articulando conceitos, procedimentos 
e linguagens próprios da Matemática.

Competência específica 3

Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos 
matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
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problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação 
das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 4

Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação 
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução 
e comunicação de resultados de problemas.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos 
relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela 
análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou 
sem apoio de tecnologias digitais.

1 I, III
(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice 
de desenvolvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os 
processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e 
produzir argumentos.

(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 familiar, simuladores de cálculos de 
juros simples e compostos, entre outros), para tomar decisões.

2 III, VI, VII

(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.

3 I, III

(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela 
do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações 
algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento 
e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com 
ou sem apoio de tecnologias digitais.

4 I, III

Competências específicas e habilidades da área Linguagens 
e suas tecnologias

Competência específica 1

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 atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de 
participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica 
da realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 3

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com auto-
nomia e colaboração, 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 consumo responsável, em âmbito 
local, regional e global.

Competência específica 7

Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões téc-
nicas, 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.
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(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. 

1 IV, V

(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em 
conta o bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global.

3 IV, V

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação 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.

7 IV, V

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais 
em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em 
ambientes digitais.

7 IV, V

(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca 
de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e 
distribuição do conhecimento na cultura de rede.

7 I

Habilidades de Língua Portuguesa

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13LP11) Fazer curadoria de informações, tendo em vista diferentes
propósitos e projetos discursivos.

7 V

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, 
experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas 
e confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em 
vista os objetivos colocados e demais elementos do contexto de produção, 
como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido 
e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na 
realização de pesquisas.

7 I, VIII

(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de 
resultados de levantamentos e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo 
de divulgação científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), 
infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, 
apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas 
dinâmicos etc. –, considerando o contexto de produção e utilizando os 
conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-
-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.

3 IV

(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas 
e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, 
fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, documentários, infográficos, 
podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, 
textos de apresentação e apreciação de produções culturais (resenhas, ensaios 
etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis 
(vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou 
articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

1, 3 III, IV
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Articulação do tema integrador com objetivos 
e justificativas, competências e habilidades

Para se trabalhar o tema integrador neste projeto, com base 
no protagonismo juvenil e na abordagem teórico-metodológica 
apresentada, escolheu-se um tema de muita relevância para a 
sociedade, relacionado ao planejamento financeiro. 

Segundo pesquisa divulgada pelo SPC Brasil (Serviço 
de Proteção ao Crédito) e pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), em setembro de 2019, 40% das 
pessoas que usam cheque especial fazem isso todos os meses. 
De acordo com uma pesquisa do Banco Central, 43,9% dos 
usuários do cheque especial têm renda inferior a dois salários 
mínimos, ou seja, os mais pobres são os que mais utilizam o 
cheque especial. Essa situação é muito preocupante, pois, 
atualmente, os juros do cheque especial podem ultrapassar 
300% ao ano. Isso significa que, em um ano, o valor de uma 
dívida pode ser triplicado. 

Portanto considerou-se o tema de grande relevância para 
ser refletido, discutido e vivenciado pelos alunos neste projeto. 
O principal objetivo é:

Criar um blogue para divulgar e compartilhar orien-
tações, estratégias e ferramentas para o planejamento 
financeiro.

Para atingir esse objetivo, os alunos deverão:

 • produzir conteúdos, para a publicação no blogue, sobre 
a organização financeira utilizando gêneros textuais di-
versos, como textos jornalísticos, elaboração de cartazes, 
gráficos, infográficos etc., desenvolvendo a competência 
geral 3 da BNCC;

 • refletir, discutir e analisar as situações-problema propos-
tas, tendo em vista o consumo consciente e responsável, 
além de se posicionar de forma ética ao selecionar, pro-
duzir e difundir informações, ferramentas e sugestões 
sobre uma administração financeira saudável no blogue, 
desenvolvendo a competência geral 7 da BNCC;

 • entender, para poder divulgar, que cuidar da saúde finan-
ceira também faz parte do cuidado com a saúde física e 
emocional, desenvolvendo a competência geral 8 da BNCC.

Para isso, serão articuladas as seguintes habilidades:

 • Na área de Matemática e suas tecnologias, ao inter-
pretar de forma crítica situações socioeconômicas que 
acontecem no dia a dia, os alunos conseguirão estabe-
lecer significados com conceitos matemáticos diversos  
(EM13MAT101), interpretar taxas e índices de natureza 
socioeconômica (EM13MAT104), além de aplicar esses 
conceitos matemáticos no planejamento, na execução e 
na análise de ações que necessitam da utilização de aplica-
tivos e da criação de planilhas (EM13MAT203), interpretar 
e comparar situações que envolvem juros simples com 
as de juros compostos (EM13MAT303) e analisar funções 
definidas por uma ou mais sentenças (EM13MAT404).

 • Na área de Linguagens e suas tecnologias, por meio da lei-
tura e da discussão de diversos textos multissemióticos, os 
alunos vão perceber como podem explorar as diferentes 

linguagens, expressar-se e interpretar criticamente os atos 
de linguagem de forma a compreender e produzir textos 
(EM13LGG104), elaborar soluções, intervir e tomar deci-
sões (com base no bem comum, nos Direitos Humanos, na 
consciência socioambiental e no consumo responsável) 
(EM13LGG304), além de explorar as tecnologias digitais 
(EM13LGG701), utilizar diferentes linguagens, mídias e fer-
ramentas digitais para os processos que envolvem tanto 
a produção coletiva quanto a individual (EM13LGG703) 
e apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e 
busca de informação (EM13LGG704).

 • Na área de Língua Portuguesa, ao analisar e discutir os 
assuntos propostos em vários textos multissemióticos, 
os alunos deverão selecionar as informações obtidas nas 
pesquisas realizadas (EM13LP11), (EM13LP30) a fim de 
produzir textos para a divulgação do conhecimento e dos 
resultados das pesquisas (EM13LP34), além de analisar, 
discutir, produzir e compartilhar notícias, reportagens 
multimidiáticas, documentários, infográficos, charges e 
artigos (EM13LP45).

Materiais necessários

 • Computador ou notebook com acesso à internet.

 • Celular com calculadora científica.

 • Material de papelaria para a elaboração de cartazes, 
banners ou painéis, como cartolinas, lápis de cor, canetas 
coloridas etc. 

 • Softwares de planilha eletrônica, processamento de texto, 
edição, diagramação e imagem. 

 • Projetor de imagens.

 • Câmera para tirar fotos.

 • Gravador ou filmadora.

 • Caderno escolar, bloco de anotações ou tablet.

Cronograma

A duração prevista para o projeto é de três meses. Esse 
planejamento pode sofrer ajustes conforme a execução de 
cada etapa. No entanto, a previsão tem a finalidade de orientar 
os alunos a não ultrapassar excessivamente o tempo dispo-
nível, mantendo-os com o foco necessário para que possam 
concretizar o projeto. 

INÍCIO DO PROJETO: ____ /____ /____.

Etapa 1: Minha vida financeira (9 aulas) – Compreender 
como fazer cálculo de porcentagem de uma quantia. Analisar 
situação financeira pessoal e familiar. Refletir a intencionalida-
de por trás de uma charge sobre consumo. Organizar, com a 
família, os ganhos e gastos mensais em uma planilha.

Etapa 2: Entendendo os juros (5 aulas) – Trabalhar com 
questões-problema que envolvam o cálculo de juros simples 
e compostos. Debater, com familiares ou responsáveis, o 
orçamento familiar. 

Etapa 3: Consumidor, consumista? (5 aulas) – Analisar, 
após a leitura de textos sobre o tema, o que é ser consu-
midor ou consumista e se há diferença entre os termos.  
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Produzir intervenção na escola para mostrar o andamento 
do projeto, aproveitando para divulgá-lo. Chamar a atenção 
do público para o tema e compartilhar informação utilizando 
textos multissemióticos. 

Etapa 4: Planejamento financeiro (3 aulas) – Perceber a 
importância da organização financeira, para a realização dos 
sonhos e o não endividamento, por meio de entrevistas com 
ex-alunos e especialistas no assunto de pesquisas. Refletir 
sobre os diferentes fundos de investimento, usando um si-
mulador para realizar os cálculos.

Etapa 5: Com vocês, o blogue! (2 aulas) – Momento de 
mapear os aprendizados das etapas anteriores, identificar  
os conteúdos produzidos e temas para a elaboração de novos 
conteúdos para o blogue, bem como definir as tarefas e os 
responsáveis para o fechamento do projeto: divulgação, 
lançamento on-line e apresentação do blogue para a comu-
nidade escolar e local, familiares e amigos. 

Etapa 6: Avaliação do projeto (1 aula)
TÉRMINO DO PROJETO: ____ /____ /____.

Produto final

Como produto final, os alunos vão criar um blogue para 
compartilhar orientações, estratégias e ferramentas que 
poderão ajudar no planejamento financeiro pessoal, familiar 
e profissional.

O blogue será criado e conduzido pela turma, tendo 
como público inicial os outros alunos da escola e os familiares, 
podendo ser acessado por um público cada vez mais amplo, 
como a comunidade local e, até mesmo, global. 

Nele, o conteúdo disponibilizado será compartilhado 
de maneira simples, visual e de fácil aplicação no dia a dia. 
Também haverá depoimentos e entrevistas com convidados, 
como ex-alunos e profissionais, contando algumas experiên-
cias financeiras, como financiamento estudantil e possível 
investimento em um empreendimento profissional. 

ETAPA 1

Aula 1 (Página 110)

Introduzindo o projeto

A educação financeira durante muito tempo ficou em 
segundo plano no currículo escolar por ser considerada um 
assunto do “mundo dos adultos”. No entanto, hoje, é importante 
que os alunos tenham outra visão sobre como, quanto e onde 
gastar, desenvolvendo uma relação diferente com o dinheiro 
que a das gerações que os antecederam. Ao perceber o dinheiro 
como meio e não como fim, os alunos vão lidar com ele de 
forma mais consciente e com uma noção mais concreta do que 
é consumir, agindo com responsabilidade e de forma crítica.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), em 2005, descreveu a educação finan-
ceira como:

o processo mediante o qual os indivíduos e as socie-
dades melhoram a sua compreensão em relação aos 
conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com  
informação, formação e orientação, possam desenvol-
ver os valores e as competências necessários para se 
tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos 
neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas 
bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar 
outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, 
podem contribuir de modo mais consistente para a 
formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o futuro.

Brasil: implementando a estratégia nacional de 
educação financeira. BCB, p. 3. Disponível em: 

<https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_
Nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf>. Acesso 

em: 3 jan. 2020.

Inicie a aula introduzindo o projeto. Comente que eles 
vão criar e produzir um blogue para compartilhar estratégias 
e ferramentas de planejamento financeiro, dando dicas 
e propondo alternativas e recomendações para que seus 
leitores possam ter um planejamento financeiro saudável, 
o que também proporcionará aos alunos mais autonomia e 
protagonismo ao lidar com sua própria condição financeira, 
uma vez que, para poderem elaborar o conteúdo para postar 
no blogue, terão de pesquisar e entender sobre o assunto. 

Fale da importância do tema; dos objetivos; da justificativa 
do projeto; da situação-problema; do cronograma; dos ma-
teriais necessários e da coordenação do projeto, explicando 
quem será o professor responsável. Comente também sobre 
a interdisciplinaridade do projeto e quais competências e 
habilidades serão desenvolvidas. Assim, ao longo do projeto, 
eles poderão fazer uma autoavaliação para perceber o que já 
conseguiram desenvolver ou alcançar e o que ainda precisa 
ser melhorado para chegar ao objetivo final. 

Essa explicação sobre o projeto serve como um contra-
to didático entre alunos e professor, uma vez que ambos 
entenderão os objetivos e os problemas que terão de ser 
solucionados para chegar ao produto final.

Imagem-síntese

Em seguida, oriente os alunos a sentar em um semicírculo. 
Peça que observem a imagem por alguns instantes. Se for 
possível, projete-a em uma tela. Solicite-lhes que descrevam o 
que observaram na imagem, compartilhando com a turma as 
impressões que tiveram. Faça algumas perguntas para orientá-
-los de acordo com as respostas que eles apresentarem. Por 
fim, leve-os a questionar o que as imagens têm em comum. 
Aceite as respostas e vá elaborando com eles uma resposta 
coletiva sobre o significado da imagem, que está relacionada 
a transações de dinheiro, seja recebendo dinheiro pela troca 
de algum serviço ou pelo consumo de algum produto. 

Perguntas iniciais

Em seguida, oriente-os a analisar e discutir as perguntas 
iniciais. A reflexão dessas questões pode ajudar o aluno em 
seu amadurecimento pessoal, pois pode levá-lo a refletir de 
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onde sai o dinheiro que usa para seu gasto pessoal e, com 
isso, pensar no esforço que seus pais ou responsáveis fazem 
para manter a casa; e em seu amadurecimento como con-
sumidor, refletindo sobre a consequência de um consumo 
exagerado.

Peça que continuem sentados em semicírculo para iniciar 
a discussão e combine com eles como será a dinâmica, ou seja, 
a ordem em que vão falar, como vão deixar claro que querem 
a vez de falar, como serão os comentários após cada fala ou 
se isso será feito apenas no final etc.

Para a primeira questão, deixe que eles respondam com 
base no que imaginam gastar (lanches, lazer ou roupas), mes-
mo que isso não inclua os gastos com moradia, os quais, nessa 
fase da vida, na maioria das vezes são supridos pelos familiares 
por serem considerados responsabilidade de adultos. 

Com relação ao planejamento da vida financeira, é 
importante que eles percebam que, para a realização de 
uma “viagem dos sonhos”, por exemplo, é necessário um 
planejamento de curto prazo. Para a compra de alguns 
bens, como carros, casas ou apartamentos, já é necessário 
um planejamento de médio ou longo prazo. No entanto, 
também é importante que eles reflitam sobre a necessidade 
de estarem preparados para uma eventualidade, como uma 
doença ou um acidente. 

Como tarefa de casa, oriente-os a ler textos ou assistir 
a vídeos sobre alguns dos assuntos abordados até aqui, 
como os sugeridos a seguir. Caso opte por propor a leitura 
de mais de um texto, divida a turma pelo número de textos 
propostos e peça-lhes que leiam, analisem e destaquem o 
que considerarem mais importante sobre o que leram para, 
na próxima aula, compartilharem com os colegas. Assim, sobre 
um mesmo texto, poderá haver leituras e visões diferentes, 
pois as relações estabelecidas com o texto dependem do 
conhecimento prévio de cada um e das relações intertextuais 
que vão estabelecer (links disponíveis no item 1).

 • Minha dívida atrasada vai fazer 5 anos; não preciso mais 
pagar, e tudo bem?

 • Educação financeira: domine o seu dinheiro – Parte 1

Aula 2 (Páginas 115 e 116)

Inicie a aula propondo o compartilhamento da leitura. 
Organize a sala para que todos possam se ver e combine com 
eles quem vai começar e qual será a sequência. Estipule um 
tempo para essa atividade, por exemplo 10 minutos. A reflexão 
proporcionada pela leitura do texto ou a discussão com a tur-
ma após assistir ao vídeo poderá levar os alunos a terem mais 
subsídios sobre o assunto quando precisarem argumentar e 
a utilizarem exemplos baseados em dados reais, bem como 
poderá ser útil para a composição do conteúdo do blogue.

Perguntas mobilizadoras

Oriente os alunos a analisarem e a responderem às 
perguntas mobilizadoras. Em relação à compra a prazo ou à 
vista, provavelmente alguns não terão uma resposta exata 
por serem os pais ou responsáveis que efetuam a compra;  

outros terão noção do que os pais ou responsáveis fazem e 
outros poderão responder por já efetuarem esse tipo de tran-
sação. Como na maioria dos casos a decisão de compra ainda 
não é deles, aceite respostas baseadas no que eles consideram 
melhor ou no que fariam em um caso desses. 

Comente com eles sobre os juros embutidos nas parcelas 
a prazo; explique que em um parcelamento de 18 vezes, por 
exemplo, 3 parcelas podem representar o valor dos juros, o 
que pode parecer pouco quando as parcelas forem baixas, mas 
na compra de um bem mais caro, como um carro, 3 parcelas 
podem representar bastante dinheiro. 

Instigue-os questionando o que é juro, em seguida expli-
que os juros correspondem ao custo do dinheiro emprestado. 
Se uma pessoa não tem todo o dinheiro para uma compra e a 
faz parcelada, na verdade está pegando emprestado o valor 
de alguém para realizá-la. Por isso, ela paga os juros, que 
correspondem ao pagamento pelo empréstimo.  

Ao analisarem a questão dos gastos mensais e o da família, 
proponha que pensem no seguinte cenário: estão morando 
sozinhos e precisam arcar com todas as despesas. O que isso 
significa? O que eles precisam pagar durante o mês? Leve-
-os a pensar nos gastos mensais essenciais para viver e nos 
supérfluos. Veja se percebem que devem incluir na conta o 
custo de aluguel, água, luz, telefone, internet, supermercado 
etc. Ajude-os com algumas estimativas dos custos citados. 
Pode ser que muitos alunos ainda não tenham noção de quão 
altos são esses valores, uma vez que moram com os pais ou 
responsáveis e não cuidam dessa parte. 

Conhecendo as suas despesas individuais

Fazendo uma estimativa geral dos tipos de despesas

Atividade 1. O objetivo dessa atividade é verificar se os 
alunos têm consciência de seus gastos. Assim, eles farão uma 
estimativa inicial dos gastos, em porcentagem, e, depois, des-
creverão os gastos e vão determinar essas porcentagens mais 
próximas do real. Para isso, devem preencher uma tabela. Se 
achar necessário, discuta com os alunos os termos: 

 • essenciais: são gastos inevitáveis para o dia a dia, como 
transporte e alimentação;

 • importantes, mas planejáveis: são gastos importantes, 
mas não do dia a dia. Por isso, podem ser planejados com 
antecedência. Entram nessa categoria vestuário e lazer;

 • supérfluos: são coisas, desnecessárias, que não precisam 
ser compradas. Exemplo: guloseimas.

Em seguida, oriente-os a preencher a tabela Estimativa 
inicial da situação financeira individual com os tipos de despesas 
individuais de cada um deles. Nesse momento, eles não preci-
sam fazer contas elaboradas. É apenas uma estimativa. Peça-
-lhes que classifiquem as despesas em essenciais, importantes 
(mas planejáveis) ou supérfluas. 

Atividade 2. Solicite aos alunos  que, em duplas, expliquem 
um para o outro como compuseram a tabela. Estipule um 
tempo para isso, por exemplo, 10 minutos.
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Identificando as categorias e estimando cada despesa

Atividade 1. Peça aos alunos que, ainda em duplas, preen-
cham a primeira tabela.

Atividades 2 e 3. Em seguida, oriente-os a preencher o 
complemento da tabela, chamado de Análise da situação 
financeira individual 2, com os tipos de despesas individuais 
e os respectivos gastos diários e mensais. Eles poderão preen-
cher com outros itens de despesas, se quiserem. Oriente-os 
então a calcular o total das despesas. Veja o exemplo a seguir.

Análise da situação financeira individual 2

Categoria/ 
tipo de despesa Despesa diária

Despesa mensal 
(considerando 
20 dias úteis) 

Alimentação 
(essencial)

R$ 8,00 R$ 160,00

Transporte (essencial) R$ 4,40 R$ 88,00

Lazer (importante, 
mas planejável)

R$ 100,00

Vestuário (importante, 
mas planejável)

R$ 120,00

Guloseimas (balas, 
chocolates, sorvete 
etc.) – (supérfluo)

R$ 5,00 R$ 100,00

Total R$ 568,00

Comente com os alunos que os valores não precisam ser 
exatos, mas precisam estar bem próximos do real. Muitos alunos 
podem, por exemplo, ter dúvidas com relação ao cálculo de 
gastos com lazer e vestuário, pois alguns não compram roupas 
sempre e não vão a cinemas, teatros ou shows todo mês. Nesses 
casos, oriente-os a estimar quanto eles gastam com vestuário ou 
lazer em um ano (oriente-os a pegar o ano anterior como refe-
rência) e dividir por 12 meses para se ter um cálculo aproximado. 

Atividade 4. Depois, oriente-os a calcular o total de cada 
tipo de despesa (essenciais; importantes, mas planejáveis; e 
supérfluas). Utilizando os dados do exemplo, temos:

 • essenciais: R$ 160,00 1 R$ 86,00 5 R$ 246,00

 • importantes, mas planejáveis: R$ 100,00 1 R$ 120,00 5  
5 R$ 220,00

 • supérfluos: R$ 100,00

Em seguida, oriente-os a calcular as porcentagens, em 
relação ao total de gastos, desses valores. Utilizando os dados 
do exemplo, temos:

 • essenciais: 
$

$

R 566,00
R 246,00

& 43,4%

 • importantes, mas planejáveis: 
$

$

R 566,00
R 220,00

& 38,9%

 • supérfluos: 
$

$

R 566,00
R 100,00

& 17,7%

Após o cálculo desses valores, oriente-os a comparar com 
os valores estimados inicialmente. Ao final, ainda em duplas, 
oriente-os a responder às questões propostas.

Aula 3 e 4 (Páginas 117 a 119)

Como nessa etapa será necessário fazer pesquisas na 
internet a fim de descobrir qual plataforma é mais adequada 
para a construção do blogue, montar o blogue e produzir o 
primeiro material a ser postado, agende previamente a sala de 
informática, para que essa etapa aconteça lá. Quando agendar, 
verifique ou solicite os softwares que serão necessários para 
a realização das tarefas, por exemplo os de edição de texto e 
imagem, bem como o acesso à internet. 

Inicie a aula explicando que a aula será dedicada à 
criação do blogue e retomando alguns pontos, como ob-
jetivos e cronograma. Antes de iniciar essa parte, pergunte 
se alguém tem algum comentário a fazer ou dúvida sobre 
a aula anterior. 

Criando o blogue

Atividade 1. Em seguida, os alunos deverão se reunir 
para discutir as ações necessárias para a criação do blogue. 
Nesse primeiro momento, todos os alunos devem decidir 
juntos, por isso é interessante que haja um ou dois volun-
tários para registrar o que for decidido. Eles podem anotar 
na lousa ou em folhas à parte e depois passar a limpo em 
um caderno, como o Caderno de ideias, ou em cartazes para 
serem fixados na sala de aula. Assim, sempre que tiverem 
dúvidas, poderão consultar.  

No Livro do Aluno, há algumas orientações sobre as prin-
cipais ações que devem ser feitas para a criação do blogue; 
no entanto, outras podem ser acrescentadas ou algumas que 
estão ali podem ser modificadas.

Para a escolha da plataforma, sugira alguns sites que po-
dem ajudá-los a decidir qual é a melhor opção para o projeto, 
como os indicados a seguir, cujos links estão disponíveis no 
item 2 das referências bibliográficas para o professor, ao final 
do projeto.

 • Confira quais são as principais plataformas gratuitas para 
blogue e saiba qual é a certa para você.

 • Como criar um blogue grátis? Aprenda em nosso passo a 
passo prático.

Outro assunto que deve ser discutido com a turma é o uso 
de textos ou imagens de terceiros. Explique que, para fazer 
isso, eles precisam primeiro de autorização dos detentores de 
direitos, o que pode ser feito com o envio de uma carta solici-
tando o uso de texto/imagem. Oriente-os a obter o modelo 
junto à diretoria da escola ou em sites confiáveis da internet 
sobre o assunto. Se achar necessário, oriente-os a ler o artigo 
"Direitos autorais sobre imagens: aprenda a evitar problemas!" 
(link disponível nas referências bibliográficas para o professor, 
ao final deste projeto), que apresenta dicas de como utilizar 
imagens de terceiros sem ferir os direitos autorais.

Há a probabilidade de o blogue não ficar pronto apenas 
com as aulas dedicadas a ele. Se for o caso, peça aos alunos 
que concluam como tarefa de casa, utilizando seus próprios 
computadores, ou, então, que façam novo agendamento da 
sala de informática no horário que tiverem livres. 
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Aí tem linguagem

Para essa atividade, proponha aos grupos que leiam o 
texto e discutam os pontos que mais chamaram a atenção. 
Depois, organize os grupos para compartilhar com toda a 
turma o que discutiram, tendo sempre em mente os dois 
pontos principais do texto: admitir que o problema é válido 
e fazer perguntas que ajudem a entender melhor o cliente/
leitor. Finalize levando-os a refletir como eles lidariam com 
uma crítica negativa sobre algum conteúdo do blogue ou 
mesmo sobre o próprio blogue. É importante que os alunos 
desenvolvam habilidades socioemocionais para enfrentar 
as adversidades que podem encontrar na vida acadêmica, 
profissional ou pessoal.

Planejando o primeiro compartilhamento

Com o blogue pronto, deve-se pensar sobre o primeiro 
compartilhamento, o qual será feito mais tarde; este momento 
é para iniciar a produção do conteúdo. Para isso, a turma deve 
decidir qual será o primeiro grupo a postar e o assunto que 
será publicado tendo como tema principal o gasto pessoal 
discutido anteriormente pelos alunos. 

Quando o material estiver pronto, peça a eles que salvem 
em uma pasta no computador ou em um pendrive. Oriente-os 
caso queiram inserir imagens ou ferramentas para ajudar a 
calcular o gasto mensal, como as planilhas que preencheram.

Desafio 1

Esse desafio é uma boa oportunidade de os alunos 
perceberem seus gastos mensais partindo de acontecimen-
tos reais. Oriente-os a anotar tudo, mesmo que para eles 
pareça um gasto bobo, como a compra de uma garrafa de 
água. Explique que muitas vezes não nos damos conta de 
quanto gastamos no dia justamente por não considerarmos 
os gastos menores em nossos cálculos; de pouquinho em 
pouquinho, quando percebemos, já gastamos muito. Peça-
-lhes que deem exemplos do que compraram no dia anterior 
e, depois, que falem quanto custou cada item. Por fim, faça 
com eles a soma de quanto foi gasto ao final do dia. Caso 
ache mais conveniente, use você como exemplo ou dê um 
exemplo hipotético.

Aula 5 (Página 120)

Inicie a aula verificando se os alunos que ficaram respon-
sáveis pelo blogue conseguiram terminar de construí-lo. Per-
gunte se houve algum problema e como eles o solucionaram 
para poder realizar a tarefa. Valorize os esforços feitos e as 
soluções que encontraram, pois demonstraram autonomia 
para tomar decisões. 

Descobrindo qual é o seu custo de vida  

com base nas despesas familiares

Atividades 1 e 2. Nessa aula, os alunos deverão se reunir 
para pensar em seus respectivos custos de vida. Oriente-os 
a responder às questões propostas. Estipule um tempo para 
isso, por exemplo, 5 minutos. Após esse tempo, proponha que 
sentem em duplas a fim de trocarem experiências e ideias 

sobre essas questões. Essa formatação de trabalho é uma 
sugestão que você pode adotar ou não. 

Depois peça que continuem em duplas para as demais 
atividades em sala de aula, mas que respondam de forma in-
dividual. O trabalho em pares é importante para que troquem 
opiniões, tirem dúvidas entre si e aprendam a trabalhar em 
equipe, o que será importante na vida profissional deles, a 
qual vai começar em poucos anos. 

Após terem montado a planilha que será utilizada com os 
familiares, repasse o que eles devem fazer como tarefa para 
casa. Veja se todos têm claro quais os passos descritos em 
Aprimorando a tabela de despesas com a ajuda de familiares 
(primeira atividade da página 121) e quais são as informa-
ções que devem ser obtidas dos familiares ou responsáveis. 
Explique os tipos de despesas (por ocorrência, mensal e 
anual) e, depois, peça a eles que deem exemplos; assim você 
conseguirá identificar o grau de entendimento que tiveram. 

Informe-os também de que, caso achem necessário, quan-
do estiverem preenchendo a planilha com os familiares ou 
responsáveis, poderão acrescentar algum item, complemen-
tando a planilha, ou fazer ajustes nos que já foram colocados. 

Marque com eles quando haverá a devolutiva dessa pla-
nilha preenchida e pronta para ser compartilhada e discutida 
com a turma. 

Aprimorando a tabela de despesas  

com a ajuda de familiares

Como descrito anteriormente, a atividade dessa parte 
será realizada em casa, com a ajuda do familiar responsável.

Aulas 6 e 7 (Páginas 121 a 123)

Calculando a despesa mensal por pessoa

Como nessa etapa será necessário fazer planilhas, agende 
previamente a sala de informática, a fim de que a atividade 
aconteça lá. Quando agendar, verifique ou solicite os softwares 
necessários para criar planilhas eletrônicas e se há internet 
para que os alunos possam assistir ao vídeo proposto.

Atividade 1. Na aula combinada para a devolutiva da 
planilha preenchida junto com os familiares ou responsáveis, 
deve ser iniciado o preenchimento da tabela Análise da situa-
ção financeira familiar 2, a qual tem novas colunas, com base 
nos valores discutidos em casa. Oriente-os, como descobrir 
os valores das novas colunas e das questões propostas.

Compartilhando os resultados com a turma

Com tudo pronto, é o momento de compartilhar os resul-
tados e a experiência de discutir a situação familiar em casa. 
Oriente-os a montar uma roda de conversa para discutirem 
e compartilharem os resultados encontrados, conforme as 
orientações do Livro do Aluno. 

Identificando possibilidades de reduzir  

as despesas no orçamento familiar

Atividade 1. Para essa atividade, divida a turma em duplas. 
Cada aluno da dupla deve, primeiro, analisar o orçamento 
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da família e verificar quais custos poderiam ser reduzidos. 
Depois que os pares tiverem feito essa primeira parte, devem 
conversar e expor o que cada um pensou sobre o seu orça-
mento familiar, compartilhando suas ideias de redução. Peça 
que, juntos, discutam sobre o que mais poderia ser reduzido 
ou se já houve redução de tudo o que era possível. 

É importante que os alunos percebam o que estão redu-
zindo e por que estão reduzindo determinado item, para que 
não seja uma escolha aleatória. Devem pensar no impacto que 
essas reduções vão causar para o modo de vida da família, 
quais são as mudanças que serão necessárias para se adaptar 
ao novo orçamento etc. 

Atividade 2. Após todas as duplas terem analisado e 
discutido, peça que formem um círculo para compartilhar os 
resultados com o resto da turma, comentando o que discu-
tiram em duplas e o que observaram sobre as reduções dos 
outros colegas.

Assista +

Em seguida, prepare a sala de informática para que eles 
possam assistir à entrevista com a economista Luciana Cae-
tano, cujo link está no Assista+. Após assistirem, peça que, 
em uma roda de conversa, discutam as questões propostas e 
o que acharam da entrevista e das informações trazidas pela 
entrevistada. Oriente-os a registrar o que acharem interes-
sante, pois podem usar isso na produção dos conteúdos do 
blogue. A seguir, algumas sugestões de perguntas que podem 
ser discutidas relacionando a entrevista com o orçamento 
pessoal e familiar do aluno.

 • É interessante você e sua família anotarem as rendas, des-
pesas fixas e variáveis, para melhor organizar os gastos?

 • Usar mais dinheiro vivo do que cartão, você acredita que 
isso pode fazer diferença?

 • É vantajoso comprar um produto, pelo simples fato de 
estar em promoção?

 • É importante planejar para alcançar metas?

Mão na massa

Depois de ter mais subsídios sobre orçamento familiar, é 
o momento de rever a planilha feita com os familiares, acres-
centando mais dados e tendo novas discussões com eles. Diga 
para que sigam a orientação do Livro do Aluno e acrescente 
que essas informações também poderão ser publicadas no 
blogue, incrementando o produto final. 

Explique como eles podem montar a planilha repassan-
do os passos sugeridos no Livro do Aluno ou acrescentando 
outros que acharem importantes. Deixe claro que eles podem 
fazer essa planilha manualmente, em uma folha de caderno, 
por exemplo, ou fazer uma eletrônica usando um programa 
específico para isso. Evidencie que as duas formas são válidas 
e que não há uma melhor ou pior que a outra, para que não 
haja constrangimento para os alunos que não tenham acesso 
fácil a computador.

Você pode também mostrar no computador como eles 
fazem para acrescentar colunas, linhas, mesclar células, 

fazer somas etc. em uma planilha eletrônica. Caso julgue 
necessário, agende com o professor responsável pela área 
de informática uma aula extra sobre como produzir uma 
planilha eletrônica simples. 

Lembre-os sempre de que tudo pode ser transformado 
ou ser a inspiração para algum conteúdo do blogue, por isso 
eles devem ficar atentos e registrar os pontos interessantes.

Aulas 8 e 9 (Páginas 124 a 126)

Para começar a aula, peça a alguns voluntários que comen-
tem como foi a conversa com os familiares após os ajustes nos 
orçamentos. Dependendo dos relatos, faça algumas perguntas 
que os levarão a refletir sobre a importância de discutir esse 
tema entre a família ou com quem se dividem as despesas para 
que todos tenham ciência dos gastos e quais são necessários, 
planejáveis ou supérfluos. 

Aplicação prática

Nessa seção, o objetivo é que os alunos entendam os 
conceitos de “saldo negativo”, “ganho líquido” e “ganho bruto”. 
Proponha que a atividade seja feita em dupla, para que eles 
tenham com quem discutir e tirar dúvidas. Enquanto realizam 
a tarefa, circule pela sala de aula para ajudá-los a sanar as 
dúvidas ou dar uma explicação extra sobre algum item. 

Para finalizar, peça a eles que construam uma resposta 
coletiva que envolva a resposta de toda a turma. Solicite a 
um voluntário que registre na lousa as respostas. Coordene 
a atividade, mas deixe que eles construam as respostas sem 
interferir além do necessário.

Leitura da charge

Ainda em duplas, oriente-os a observar bem a imagem. 
Pergunte do que se trata, como é o nome desse gênero textual, 
quais suas características e o público a que se destina. Avalie as 
respostas dos alunos e, se for o caso, explique que a charge tem 
uma finalidade, ou seja, por meio da sátira, o ilustrador traz sua 
visão de algum acontecimento atual que desperte o interesse 
do público por meio de caricaturas. Diga que ela é muito usada 
em jornais e revistas, geralmente com tom político e social. Peça 
que, depois, descrevam o que a charge significa para eles. O 
professor de Língua Portuguesa pode auxiliar nessa atividade. 

Quando tiverem refletido sobre o significado da charge, 
proponha que compartilhem isso com a turma. Em seguida, 
devem discutir partindo da seguinte questão: Qual foi a in-
tenção do autor ao fazer essa charge? Caso os alunos achem 
necessário, podem fazer uma rápida pesquisa na internet 
para ajudá-los a embasar a resposta. As respostas podem 
ser várias, dependendo do momento em que a charge está 
sendo analisada e do que está acontecendo na economia do 
país. O importante é que os alunos percebam que o chargista 
trouxe à tona a ideia do consumismo exagerado que pode ser 
ocasionado pela facilidade de crédito. 

Além de discutir sobre o consumismo, essa é uma opor-
tunidade de os alunos se inspirarem na charge para criarem 
suas próprias charges para o blogue. 
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Como complemento, sugira alguma leitura, como a indica-
da a seguir, cujo link está disponível no item 2 das referências 
bibliográficas para o professor, ao final do projeto.

 • Conheça 10 dicas para você cuidar bem do seu dinheiro.

Aplicação prática

Atividades 1 e 2. Divida a turma em duplas e peça-lhes que 
analisem o perfil de consumo de duas famílias para, depois, 
solucionarem os problemas propostos com toda a turma. 
Peça que analisem os valores de entradas (ganhos com salá-
rio) e saídas (gastos) das tabelas. Depois, oriente os alunos a 
responder oralmente às questões apresentadas.

Atividade 3. Para os cálculos de redução dos gastos, 
oriente-os a observar cada despesa da família 2 e identificar 
os itens que chamam a atenção por parecerem excessivos; 
eles também devem considerar se a despesa é referente a 
necessidades básicas da família (como alimentos e energia, 
por exemplo) ou se não são essenciais e podem ser reduzidos 
(como lazer).

Desafio

Nesse boxe, os alunos vão ser desafiados com questões 
de cálculo de porcentagem muito comuns no cotidiano. Leia 
cada uma das questões com a turma e peça que respondam 
como tarefa de casa.

Para resolver a atividade 3, os alunos deverão visitar 
alguma loja e conversar com o vendedor para verificar como 
fazem o cálculo.

Peça que na aula seguinte compartilhem os resultados. 

Como complemento, sugira a leitura de algum texto, como 
o indicado a seguir, cujo link está disponível no item 1 das 
referências bibliográficas para o professor, ao final do projeto. 

 • Hora de partir para a ação: saindo do vermelho.

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e 
experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem 
se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa 
ser esclarecido.

ETAPA 2

Aulas 1 e 2 (Página 127)

Perguntas mobilizadoras

Para iniciar, converse com os alunos explicando que nessa 
nova etapa eles vão trabalhar com juros simples e compos-
tos. Em seguida, peça-lhes que sentem em semicírculo para 
discutirem as perguntas mobilizadoras.

Após avaliar as respostas deles, complemente expli-
cando que “juro” é a remuneração cobrada pelo emprésti-
mo de certa quantia de dinheiro. Uma pessoa paga “juro” 
quando pega dinheiro emprestado de alguém e recebe  

quando empresta dinheiro para alguém. Comente que exis-
tem os juros simples e os juros compostos. 

Diga que, nos juros simples, os juros incidem apenas sobre 
o valor principal ou sobre o valor que foi emprestado. Para que 
eles entendam melhor, junto com eles, resolva um exemplo 
na lousa, como o sugerido a seguir.

Exemplo 1:
 • Uma instituição paga juros simples de 5% ao mês. Qual 

será o montante, no final de três meses, de um investi-
mento de R$ 1000,00?

Resolução 1 – juros simples: 

Comente que o montante de uma aplicação é o valor da 
aplicação após a incidência dos juros. Assim, por mês, essa 

instituição paga $ $R 1 000,00 100
5 R 50,003 5  de juros. Em 3 

meses, ela pagará: 3 # R$ 50,00 5 R$ 150,00 de juros. Assim, 
o montante (M) dessa aplicação, ao final de 3 meses, será de: 

M 5 R$ 1 000,00 1 R$ 150,00 5 R$ 1 150,00

Comente que, se preferirem, eles poderão utilizar as fór-
mulas apresentadas na página 128 do Livro do Aluno. Assim, 
para esse exemplo, tem-se:

 • capital (C): R$ 1 000,00

 • juros (i): 5% ao mês

 • tempo (t): 3 meses

O valor dos juros (J) será: J 5 C # i # t ]  
] J 5 R$ 1000,00 # 0,05 # 3 ] J 5 R$ 150,00

O valor do montante (M) será: M 5 C 1 J ]  
] M 5 R$ 1 000,00 1 R$ 150,00 ] M 5 R$ 1 150,00

Em seguida, comente que o juro simples não é o tipo de 
juros praticado pelo mercado. Ao pegar dinheiro emprestado 
de um banco, que é a forma mais comum de se emprestar 
dinheiro, o cidadão vai pagar juros compostos. Os juros 
compostos são aqueles em que o juro do mês é incorporado 
ao capital, constituindo um novo capital a cada mês para o 
cálculo de novos juros. Assim, os juros de cada mês recaem 
também sobre os juros cobrados no mês anterior. Por isso, 
em situações como essa, dizemos juros sobre juros. 

Refaça o exemplo anterior na lousa, utilizando agora os 
juros compostos.

Resolução 2 – juros compostos: 

Após o primeiro mês, o montante da aplicação será de:

$ $ $R 1 000,00 R 1 000,00 100
5 R 1050,001 3 5

Assim, no mês seguinte, o capital aplicado será de  
R$ 1 050,00. 

Ao final do segundo mês, o montante da aplicação será de:

$ $ $R 1 050,00 R 1 050,00 100
5 R 1102,501 3 5

Assim, no mês seguinte, o capital aplicado será de  
R$ 1 102,50. 

Ao final do terceiro mês, o montante da aplicação será 
aproximadamente de:

$ $ $R 1102,50 R 1102,50 100
5 R 1157,631 3 5
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Se preferirem, os alunos poderão aplicar a fórmula para 
cálculo de juros compostos da página 128 do Livro do Aluno: 

 • capital (C): R$ 1 000,00

 • juros (i): 5% ao mês

 • tempo (t): 3 meses

O valor do montante (M) será: M 5 C # (1 1 i)t ] 
] M 5 R$ 1 000,00 # (1 1 0,05)3 ] M 5 R$ 1 157,63

Evidencie a diferença de valores, uma vez que os alunos 
poderão dar pouca importância para a diferença. Nesse caso, 
comente que as taxas de juros atuais de alguns cartões de cré-
dito e de cheque especial ultrapassam 10%. E, como é muito 
comum os empréstimos demorarem mais de 6 meses para 
serem pagos, a dívida crescerá muito rápido. Faça uma tabela 
na lousa, mostrando a evolução de uma dívida (hipotética) de 
um empréstimo de R$ 1000,00, a juros compostos de 12% ao 
mês, durante 12 meses.

Período Capital Montante

após 1 mês C 5 R$ 1 000,00 M 5 R$ 1 000,00 # (1 1 0,12) ] 
] M 5 R$ 1 120,00

após 2 meses C 5 R$ 1 120,00 M 5 R$ 1 120,00 # (1 1 0,12) ] 
] M 5 R$ 1 254,40

após 3 meses C 5 R$ 1 254,40 M 5 R$ 1 254,40 # (1 1 0,12) ] 
] M @ R$ 1 404,93

após 4 meses C 5 R$ 1 404,93 M 5 R$ 1 404,93 # (1 1 0,12) ] 
] M @ R$ 1 573,52

após 5 meses C 5 R$ 1 573,52 M 5 R$ 1 573,52 # (1 1 0,12) ] 
] M @ R$ 1 762,34

após 6 meses C 5 R$ 1 762,34 M 5 R$ 1 762,34 # (1 1 0,12) ] 
] M @ R$ 1 973,82

após 7 meses C 5 R$ 1 973,82 M 5 R$ 1 973,82 # (1 1 0,12) ] 
] M @ R$ 2 210,69

Mostre para os alunos que, após 7 meses, a dívida mais 
que dobrou. Explique que, se o empréstimo pagasse juros 
simples, o montante final seria de:

 • Valor do juros (J): J 5 C 3 i 3 t ] J 5 R$ 1 000,00 3 0,12 3 7 ] 
] J 5 R$ 840,00

 • Montante (M): M 5 C 1 J ] M 5 R$ 1 000,00 1 R$ 840,00 ] 
] M 5 R$ 1 840,00

Assim, após 7 meses, a diferença dos valores dos dois tipos 
de aplicação é de:

Diferença: R$ 2 210,69 2 R$ 1 840,00 5 R$ 370,69
Reforce que, quanto maior o tempo de aplicação, maior 

será essa diferença. Explique que os juros compostos podem 
ser representados por uma função exponencial, e os juros 
simples, por uma função do 1o grau.

Em seguida, oriente-os a resolver os dois problemas pro-
postos na página 127. Estipule um tempo para que realizem 
a tarefa, por exemplo, 15 minutos. Depois, corrija coletiva-
mente, colocando a resolução na lousa. Em seguida, peça 
que construam o gráfico como indicado na página 128 antes 
de fazerem a roda de conversa. Ajude-os na montagem, caso 

haja necessidade, ou proponha que montem todos juntos, 

fazendo o gráfico na lousa.

Atividade 1.

 • Vamos supor que você investiu R$ 200,00 aplicados a 
uma taxa de juros de 2% ao mês, durante três meses. 
Qual será o montante no final dos três meses? 

a) Juros simples

Primeiro, calculamos quanto é 2% de R$ 200,00.

200 100
2 43 5  

Ou seja, o juro é de R$ 4,00 ao mês. 

Ao final de três meses, você terá juros de R$ 12,00. 
Para chegar a esse número, basta calcular o produto 
do juro de cada mês pela quantidade de meses. Como 
você está calculando o montante, é só somar o valor 
inicial (capital) pelo total dos juros, portanto R$ 200,00 1  
1 R$ 12,00 5 R$ 212,00.

b) Juros compostos

Utilize o mesmo exemplo acima para explicar esses 
dois conceitos, colocando os cálculos na lousa, como os 
expostos a seguir.

Primeiro, calculamos quanto é 2% do valor inicial 
de R$ 200,00.

200 100
2 43 5  

Ou seja, no primeiro mês o montante é de R$ 204,00.

Agora, calculamos quanto é 2% do novo valor  
R$ 204,00.

,204 100
2 4 083 5  

Portanto, o montante do segundo mês é R$ 204,00 
1 R$ 4,08 5 R$ 208,08.

Para calcular o montante do terceiro mês, o processo 
é o mesmo, calcula-se 2% de R$ 208,08.

( ), ,208 08 100
2 4 16 aproximadamente  3 5  

Agora, você vai determinar o montante do terceiro 
mês:

R$ 208,08 1 R$ 4,16 5 R$ 212,24

Atividade 2.

 • Utilizando o mesmo exemplo, calcule a taxa de juros 
simples e compostos em um período de 14 meses, 
usando as fórmulas apresentadas a seguir.

Coletando os dados do problema:

C 5 200 reais

i 5 2% 5 0,02

t 5 14 meses

Juro simples
Calcular os juros:

J 5 C 3 i 3 t

J 5 200 3 0,02 3 14

Continua  
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J 5 56

Determinar o montante:

M 5 C 1 J

M 5 200 1 56

M 5 256

Portanto, o valor recebido no final da aplicação a juro 
simples será R$ 256,00.

Juros compostos
Substituindo os dados na fórmula de juros compos-

tos, temos:
M C i1 5 3 1 t` j

,M 200 1 0 025 3 1 14` j
,M 263 895

Portanto, o valor recebido no final da aplicação a 
juros compostos será R$ 263,89.

Atividade 3.

Os valores dos juros simples e dos juros compostos no 
4o mês são:

Mês Juros simples Juros compostos

0 200 200,00

1 204 204,00

2 208 208,08

3 212 212,24

4 216 216,49

Os alunos poderão fazer os cálculos e depois construir 
o gráfico, manualmente. Será pouco visível a diferença das 
curvas no quarto mês, mas é possível ver o início da diferença 
entre as duas curvas. Pergunte qual será a evolução do rendi-
mento em cada caso ao longo dos meses e veja se respondem 
que o rendimento dos juros simples cresce linearmente, e o 
dos juros compostos, exponencialmente. 

Utilizando uma planilha eletrônica para a construção do 
gráfico, peça que calculem valores para 30 meses. Oriente-os 
também a utilizar percentuais mais altos para ver a diferença 
dos gráficos. 
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Rendimento

Evolução do rendimento: juros simples e juros compostos 

Juros simples
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 300

Meses

Juros compostos

Atividade 4.

Faltando 15 minutos para finalizar a aula, oriente os alunos 
a formar uma roda de conversa e discutir as questões apresen-
tadas após o boxe sobre “juros simples” e “juros compostos”.

Como tarefa complementar, oriente-os a lerem um 
texto, como o sugerido a seguir, cujo link está no item 
2 nas referências bibliográficas para o professor, ao final  
do projeto.

 • A fácil “mágica” dos juros compostos. 

Aulas 3 e 4 (Página 128)

Para as atividades propostas, se houver possibilidade, 
agende a sala de informática para que os alunos utilizem um 
software de construção de gráfico. Caso ache necessário, dis-
ponibilize uma aula extra a fim de que eles possam aprender 
a utilizar o programa escolhido por você. 

Agora é a sua vez!

Nessa atividade, peça aos alunos que formem duplas. As-
sim eles terão com quem discutir as etapas de construção do 
gráfico, o qual pode ser feito manualmente ou no computador 
com a ajuda de um programa apropriado. 

A proposta é que imaginem três cenários, os quais são 
resultados de decisões diferentes. Eles deverão analisar cada 
um e representá-los por meio de gráficos, mas sem realizar 
nenhum cálculo até esse ponto.

Após estabelecer um tempo para que solucionem todos 
os problemas propostos, convide-os a fazer uma correção 
coletiva. Veja as resoluções por cenários, a seguir. 

Cenário 1: supondo que a fatura do cartão chegue daqui a 
um mês, a tabela a seguir mostra como será a evolução da dívida.

Período Montante da dívida

data da compra R$ 200,00

após 1 mês M 5 R$ 200,00 2 R$ 300,00 5 2R$ 100,00

após 2 meses M 5 2R$ 100,00 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 111,70

após 3 meses M 5 2R$ 111,70 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 124,77

após 4 meses M 5 2R$ 124,77 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 139,37

após 5 meses M 5 2R$ 139,37 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 155,67

após 6 meses M 5 2R$ 155,67 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 173,89

após 7 meses M 5 2R$ 173,89 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 194,23

após 8 meses M 5 2R$ 194,23 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 216,96

após 9 meses M 5 2R$ 216,96 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 242,34
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Período Montante da dívida

após 10 meses M 5 2R$ 242,34 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 270,69

após 11 meses M 5 2R$ 270,69 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 302,37

após 12 meses M 5 2R$ 302,37 # (1 1 0,117) ] 
] M 5 2 R$ 337,74

Na data da compra, o aluno tem R$ 200,00. Após 1 mês, 
a fatura do cartão chega, ele paga e fica com uma dívida de 
R$ 100,00. Após 2 meses, o cartão começa a cobrar juros 
compostos da dívida de R$ 100,00. É importante reforçar com 
os alunos que, no 8o mês, a dívida mais que dobrou e, no 11o 
mês, mais que triplicou.

Cenário 2: na data da compra, no 1o mês e no 2o mês, o 
aluno tem R$ 200,00. No 3o mês, ele consegue os R$ 300,00 
e faz a compra da passagem. Assim, no 4o mês ele já não 
tem nada.

Cenário 3: na data da compra, no 1o mês e no 2o mês, o 
aluno tem R$ 200,00. No 3o mês, ele consegue os R$ 300,00 e 
faz o investimento. Assim, no 4o mês ele começa a receber os 
rendimentos a juros compostos.

Período Montante dos rendimentos

após 1 mês R$ 200,00

após 2 meses R$ 200,00

após 3 meses R$ 300,00

após 4 meses M 5 R$ 300,00 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 300,93

após 5 meses M 5 R$ 301,83 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 301,86

após 6 meses M 5 R$ 303,67 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 302,80

após 7 meses M 5 R$ 305,52 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 303,74

após 8 meses M 5 R$ 307,39 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 304,68

após 9 meses M 5 R$ 311,15 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 305,62

após 10 meses M 5 R$ 313,05 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 306,57

após 11 meses M 5 R$ 314,96 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 307,52

após 12 meses M 5 R$ 316,88 # (1 1 0,0031) ] 
] M 5 R$ 308,47

O gráfico a seguir mostra a evolução da dívida do cenário 
1 e do cenário 2 e a evolução dos rendimentos no cenário 3. 
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É importante destacar que as curvas da evolução do in-
vestimento e da dívida são curvas de funções exponenciais. 
A curva do cenário 3 terá a mesma configuração da curva 
do cenário 1, porém com crescimento “menos acelerado”, 
pois a taxa mensal de juros da aplicação (0,31% ) é menor 
do que a taxa cobrada pela instituição financeira de cartão 
de crédito (11,7%). Faça a reflexão sobre os cálculos reali-
zados e os gráficos construídos, lembrando que a menor 
taxa corresponde ao ganho do consumidor, e a maior, ao 
pagamento, o que vem a ser uma desvantagem real das 
transações financeiras.

Fazendo a comparação entre os cenários, temos:

Na situação 2, o consumidor tem vantagens evidentes, 
visto que desembolsará R$ 300,00 para fazer sua compra, 
embora tenha que esperar 3 meses para efetivá-la. Já na 
situação 1, a dívida do consumidor teve um crescimento 
exponencial, o que não compensaria o fato de ter comprado 
no dia em que viu o produto pela primeira vez. Apenas há 
uma ressalva, o consumidor que poupar o valor da compra 
corre o risco de se deparar com o aumento do preço do 
produto, mas, mesmo assim, numa economia relativamente 
estável, o aumento não seria maior que a dívida efetivada 
pelo cartão de crédito.

Se o consumidor puder esperar pela compra do produto, 
o cenário 3 será mais favorável, visto que, além de poder 
comprar o produto após alguns meses de poupança, ele 
começará a ter valores disponíveis além do valor da compra 
para poder reinvestir ou para comprar outro produto ou ser-
viço. Novamente, deve haver a discussão sobre o tempo de 
espera para o consumo, pois, se a ideia é adquirir um produto 
ou serviço que seja urgente para o consumidor, o tempo de 
investimento pode ser inviável.

Reforce que o cenário 1 corresponde a uma compra por 
impulso, cuja dívida com o cartão de crédito evolui muito 
rápido e, portanto, deve ser descartada.

Nesse caso, a pergunta que deve ser feita é: é melhor 
esperar 3 meses e viajar ou esperar 11 meses (período antes 
do reajuste) para viajar e ganhar R$ 7,52?

Aula 5 (Página 129)

Para as atividades propostas, se houver possibilidade, 
agende a sala de informática para que os alunos possam 
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fazer pesquisa on-line sobre os tipos de empréstimo. Caso 
não seja possível, a atividade de pesquisa pode ser feita 
como tarefa de casa. 

Análise da charge

Oriente os alunos na análise da charge. Peça que, em 
duplas, observem a charge e tentem identificar a intenção 
do chargista. Estabeleça um tempo para que eles discutam 
com seus pares, por exemplo, 10 minutos. Depois, abra a dis-
cussão para ser feita com toda a turma. Veja os comentários 
que surgem e, se for o caso, questione se em algum momento 
conseguiremos nos ver livres das contas ou sempre levaremos 
alguma conosco. Se for esse o caso, como poderemos fazer 
para ter uma vida financeira equilibrada. Pergunte a eles quais 
atitudes tomariam para atingir esse equilíbrio no caso de ter 
dívidas, complementando caso eles não citem: 

 • parar de utilizar cartão de crédito e cheque especial; 

 • verificar qual conta tem o menor juro;

 • negociar a dívida com os bancos; 

 • cortar os gastos supérfluos;

 • diminuir os outros gastos, inclusive os essenciais.

Atividade 1. Proponha aos alunos que, ainda em duplas, 
pensem nos tipos de empréstimo que existem. Nesse momento, 
o objetivo é que eles usem o conhecimento prévio. Logo em 
seguida, diga a eles que coloquem as taxas de juros para esses 
tipos de empréstimo; se não souberem, peça que estimem. 

Atividade 2. O próximo passo é pedir a eles que façam 
uma rápida pesquisa on-line a fim de preencher o quadro 
de tipos de empréstimo e as taxas de juros correspondentes 
cobradas pelo mercado. 

Atividade 3. Por fim, devem comparar com todos da turma 
os tipos encontrados e as taxas de juros, avaliando quais são 
as mais altas e as mais baixas e discutindo quais os cuidados 
que se deve ter ao contrair uma dívida que pode desestabili-
zar o orçamento financeiro pessoal ou familiar. Peça também 
que comentem o tipo de endividamento que mais atinge os 
brasileiros, por que isso acontece e como prevenir que não 
aconteça. 

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do apren-
dizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e experiências 
da etapa para que copiem no caderno, avaliem se compreen-
deram ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 3 

Aulas 1 e 2 (Página 130 a 133)

Para as atividades propostas, se houver possibilidade, agende 
a sala de informática a fim de que os alunos possam fazer pesqui-
sa on-line sobre os tipos de investimentos. Caso não seja possível, 
a atividade de pesquisa pode ser feita como tarefa de casa. 

Perguntas mobilizadoras

Inicie a aula organizando os alunos em uma roda de con-
versa, a fim de que possam discutir os temas propostos nas 

perguntas, os quais serão trabalhados ao longo dessa etapa. 
Motive-os a expressar seus pontos de vista e o que já sabem 
sobre essas questões. 

Em relação aos anúncios publicitários, comece perguntan-
do quais eles lembram que motivam o consumidor a comprar, 
os que são veiculados na TV, ou em jornais, ou mesmo na 
internet. Leve-os a perceber a intenção desses anúncios e o 
que eles deixam nas “letras miúdas” ou que não informam ao 
consumidor no ato da compra.

Atividades 1 e 2. Proponha que leiam os depoimentos para 
que, em duplas, possam analisar a fala dos dois jovens. Depois, 
devem responder às questões propostas, avaliando o seu perfil 
de consumo, fazendo uma análise crítica sobre como a necessi-
dade de fazer parte pode levar ao consumismo e percebendo 
os sentimentos gerados pela pressão do consumismo. 

Aproveite a oportunidade para discutir a questão de 
respeito ao outro, aos sentimentos dos outros e às opiniões 
diferentes, levando-os a refletir sobre preconceitos que aca-
bamos incorporando sem nos darmos conta, apenas porque 
a sociedade diz que devemos reagir “assim ou assado” em 
relação a determinada situação.

Em um computador com acesso à internet, oriente-os 
a utilizar uma ferramenta para a construção de uma nuvem 
de palavras. Cada aluno poderá escrever cinco palavras que 
expressem os sentimentos relacionados ao consumismo. 
Identifique dois voluntários, que poderão recolher ou anotar 
todas as palavras da turma para gerar a nuvem de palavras. 
Outra opção é utilizar pedaços de papel ou post-it em que 
cada um anote suas palavras e fixem num cartaz ou na lousa. 

Atividade 3. Por fim, com as ideias e discussões geradas 
sobre o consumismo, oriente a turma a preparar uma perfor-
mance artística. Eles poderão se reunir em um local diferente e 
espaçoso da escola, como o pátio ou a quadra, para pensarem se 
vão criar algo que utilize dança, música, atuação ou, ainda, rap, 
slam etc. Eles poderão precisar de outros momentos, além da 
aula, para preparar essa performance. No dia da apresentação, 
veja se é possível convidar outras turmas e a equipe escolar, 
para prestigiar. Lembre os alunos de registrarem a apresen-
tação por meio de vídeo, a fim de que possa ser postado no 
blogue posteriormente, fomentando a discussão em torno das 
soluções viáveis para a questão de consumo e consumismo. É 
importante que eles percebam que não há uma diferença entre 
consumidor ou consumista, pois todos nós somos consumido-
res e consumistas; no entanto, há pessoas ou momentos em 
que as pessoas compram por impulso e/ou sem planejamento, 
contraindo dívidas que podem ser difíceis de liquidar.

Lembre-os de que todas essas informações, discussões, 
soluções e conclusões podem ser utilizadas na produção dos 
conteúdos do blogue. 

Aulas 3 e 4 (Páginas 132 e 133)

Aplicação prática

Nessa atividade, os alunos devem analisar as opções de 
compra utilizando conceitos matemáticos, o que os levará a 
perceber que o planejamento financeiro é a melhor solução 
para manter o equilíbrio. 
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Planejando as despesas familiares  

e criando uma reserva
Em seguida, peça aos alunos que leiam o texto "Como 

organizar o orçamento doméstico em quatro passos". Divida a 
turma em duplas e oriente-os a resolver as questões propostas. 
Para isso, eles deverão retomar a tabela das despesas familia-
res, revendo os cálculos e, talvez, as conclusões, ajustando-as 
ou chegando a novas. É importante que esse trabalho seja 
feito após eles chegarem a novas conclusões ou reforçarem 
a posição que já tinham a partir da reflexão sobre o texto.

Após esse exercício em sala de aula, proponha-lhes que, 
como tarefa para casa, releiam o trecho com as afirmações da 
Prof. Samy Dana junto com os familiares ou responsáveis. Com 
base nisso, eles devem retomar a discussão em família, obser-
vando as questões propostas no Livro do Aluno, página 132.

Conhecendo os tipos de investimento
Nessa proposta, peça aos alunos que, em duplas, realizem 

pesquisas on-line ou na biblioteca sobre os tipos de investi-
mento, respondendo às perguntas propostas. Oriente-os a 
colocar em uma tabela os principais tipos de investimento, 
as taxas cobradas, o tempo mínimo de investimento, bem 
como o rendimento.

Provavelmente eles vão encontrar muitos termos des-
conhecidos relacionados à área financeira; proponha que o 
glossário seja realizado de forma conjunta, com toda a turma, 
dividindo os termos-chave para que todos possam ter a expe-
riência de escrever a definição de um verbete. O professor de 
Língua Portuguesa pode orientar essa atividade. O glossário 
pode fazer parte do blogue e ser alimentado de acordo com 
os novos termos encontrados. 

O material para ser compartilhado no blogue, resultado 
dessa pesquisa, deve ter uma linguagem simples e ser de fácil 
acesso ao leitor, para que atinja o objetivo de informar. Diga 
para eles terem em mente o público-alvo do blogue e o tipo 
de linguagem adequado à proposta. 

Como complemento, sugira que leiam alguns textos, 
como os sugeridos a seguir, cujos links estão disponíveis no 
item 3 do capítulo 6. A leitura desse artigo ajudará os alunos 
a prepararem conteúdos para o produto final.

 • Pagar à vista ou parcelar? Veja em que situações usar cada 
modalidade.

Aula 5 (Página 133)

Divulgando o andamento do projeto  

para a comunidade escolar
Oriente os alunos a planejarem a intervenção na esco-

la expondo alguns conteúdos trabalhados. Para isso, eles 
devem entrar em contato com a direção a fim de verificar a 
possibilidade de a escola disponibilizar um espaço ao qual a 
comunidade escolar tenha fácil acesso. Depois de agendados 
dia e horário, os alunos devem pensar no conteúdo a ser pro-
duzido e qual será o meio de divulgação (cartazes, banners, 
painéis, infográficos) a ser utilizado. Oriente-os a produzir esse 
material e a planejar a intervenção, mapeando quem será res-
ponsável por qual tarefa, como serão os materiais expostos,  

quais os conteúdos, como eles podem chamar a atenção 
do leitor etc. Esse evento também servirá para anunciar o 
lançamento do blogue.

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do apren-
dizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e experiências 
da etapa para que copiem no caderno, avaliem se compreen-
deram ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 4 

Aulas 1 e 2 (Páginas 134 e 135)

Perguntas mobilizadoras
Inicie a aula formando uma roda de conversa com os alunos. 

Oriente-os a analisar e a discutir as perguntas mobilizadoras. 
Espera-se que os alunos respondam com base na própria ex-
periência e na própria opinião. Aceite todas as respostas e vá 
orientando-os para que não fujam do tema proposto caso surjam 
novos questionamentos. Oriente-os a refletir sobre as questões 
apresentadas na sequência e apresentar as suas expectativas e 
preocupações na roda de conversa. Se algum dos alunos já apre-
sentar preocupação com o futuro e esboçar um planejamento, 
ele poderá ajudar os outros a despertarem para essa necessidade. 

Pergunte a eles quais itens acham que fazem parte do 
planejamento financeiro, se todos os gastos são incluídos ou 
só os gastos maiores etc. 

Como todo planejamento, temos de prever algumas 
situações que vão acontecer no futuro; no que diz respeito 
a valores, temos de saber o gasto atual para projetar quanto 
será daqui a X tempo. Também é preciso ter em conta o ob-
jetivo desse planejamento: sair do vermelho, poupar para o 
futuro, ter uma reserva para caso de necessidade, comprar 
uma casa etc. 

Planejando o futuro
Atividade 1. Proponha aos alunos que, individualmente, 

pensem como e onde estarão em dois anos. Faça uma lista 
na lousa para facilitar a visualização daquilo sobre o que 
deverão refletir:

 • o que farão após o Ensino Médio (estudar, trabalhar etc.);

 • as categorias de despesas baseadas no que vão fazer;

 • montar um empreendimento;

 • morar sozinho;

 • fonte de renda (trabalho, estágio etc.).

Eles podem pensar em outras possibilidades além das que 
foram listadas acima ou descritas no Livro do Aluno.

Após refletirem no que foi proposto em duplas, eles devem 
pensar em como projetar as despesas no futuro, respondendo 
se os custos permanecem os mesmos ao longo dos anos e 
qual a taxa para realizar os cálculos, ou seja, a taxa de inflação.  
Os cálculos devem ser calculados como juros compostos. 

Espera-se que os alunos percebam que os preços mudam 
de ano a ano e a inflação (IPCA) é uma referência muito utili-
zada. Chame a atenção deles para o fato de que outros fatores 
também podem modificar bastante os custos de produtos  
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e serviços. Comente que, quando é divulgada a construção 
de uma linha de metrô, por exemplo, o preço dos aluguéis e 
até de produtos e serviços do entorno da nova estação tende 
a subir mais que a inflação.

Aprendendo com quem passou pela experiência
Em seguida, como preparação de conteúdos para o produ-

to final, oriente-os a planejar a atividade coletiva. Eles devem 
entrar em contato com ex-alunos (de preferência) ou profissio-
nais que possam compartilhar sua experiência de inserção no 
mercado de trabalho após terminar os estudos e convidá-los 
para um bate-papo em formato de entrevista. A ideia é mostrar 
a realidade de pessoas que já passaram pela fase em que os 
alunos se encontram. Com essas entrevistas, vão perceber a 
importância de um bom planejamento financeiro.

Reforce que essas conversas deverão ser registradas – com 
autorização prévia do entrevistado ou dos entrevistados –  
tomando nota, gravando ou filmando, para que eles possam 
utilizar como conteúdo do blogue.

Para a entrevista, os alunos devem preparar um roteiro 
com perguntas baseadas nas informações que eles gostariam 
de saber e que poderão ajudar a melhorar o planejamento 
financeiro que fizeram. Todos devem ter claro qual é o ob-
jetivo da entrevista e quem é o público-alvo, ou seja, o(s) 
entrevistado(s); as informações que gostariam de aprofundar 
e quais seriam úteis para o planejamento que fizeram, se há 
opções de investimentos etc. 

Ajustando o planejamento
Após a(s) entrevista(s), é o momento de ajustar a planilha 

de planejamento e verificar se há possibilidade de investir e 
os tipos de investimentos que são mais favoráveis dentro do 
seu planejamento.

Esse é um momento oportuno para que os alunos reava-
liem o planejamento financeiro que fizeram, verificando se 
há algo a ser ajustado ou modificado. 

Aula 3 (Página 133)
Para a atividade proposta, se houver possibilidade, agende 

a sala de informática para que os alunos possam fazer pesquisa 
on-line sobre os tipos de investimentos em cada categoria e 
os riscos envolvidos. Caso não seja possível, a atividade de 
pesquisa pode ser feita como tarefa para casa. 

Conhecendo os diferentes tipos de investimento
Em duplas, os alunos vão realizar a pesquisa em sites 

de instituições ou universidades que sejam confiáveis. Eles 
encontrarão vários sites oferecendo simulação de juros e cálculos 
de rendimento de alguns investimentos. Deixe-os explorar as 
possibilidades e incentive-os na descoberta de novos aplicativos 
e ferramentas para cálculos de rentabilidade, que é uma maneira 
prática e ágil para analisar qual a melhor opção. Estipule um 
tempo para essa atividade, por exemplo 20 minutos.

A pesquisa objetiva proporcionar subsídios suficientes 
para que eles reflitam e identifiquem qual é o melhor inves-
timento para o perfil deles. 

Após a pesquisa, peça que sentem em círculo e realizem 
a roda de conversa, discutindo as questões propostas sobre 

a diferença entre os rendimentos, as aplicações de risco alto, 
o que é melhor para quem está no início e a vantagem/des-
vantagem de guardar dinheiro sem colocá-lo em nenhuma 
aplicação. 

O foco dessa atividade não é apenas o compartilhamento 
de informações e a discussão gerada com as possibilidades, 
mas também preparar os alunos para falarem em público, o 
que, muitas vezes, é necessário no mercado de trabalho.

Para complementar, caso ache necessário, peça-lhes que 
leiam alguns artigos, como os sugeridos a seguir, cujos links 
estão disponíveis no item 4 do capítulo 6. 

 • Renda fixa # renda variável: qual a diferença e como esco-
lher entre os investimentos. 

 • Quer ganhar com investimento de baixo risco?

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do apren-
dizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e experiências 
da etapa para que copiem no caderno, avaliem se compreen-
deram ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 5 

Aulas 1 e 2 (Páginas 136 e 137)
Nestas aulas, a proposta é rever o planejamento feito 

anteriormente para a produção do conteúdo do blogue, a 
divulgação e o lançamento.

Peça aos alunos que organizem todos os conteúdos já 
produzidos ou os materiais selecionados para a sua produção e 
decidam quem vai escrever ou revisar, qual a ordem em que eles 
serão postados, os responsáveis por cada tarefa (desde produção 
textual, seleção de imagens ou vídeos etc.). Peça que revejam o 
planejamento inicial e façam as alterações necessárias.

Mapa de conteúdos
Para organizar e ter uma ideia mais clara do que será pro-

duzido de conteúdo, oriente-os a utilizar o mapa proposto. Em 
cada etapa, eles devem relembrar o que foi produzido e qual 
o principal aprendizado. Após preencherem o mapa, devem 
utilizar essas informações para fazer o planejamento do texto.

O professor de Língua Portuguesa pode orientá-los sobre 
como planejar o texto, levando-os a observar alguns elementos, 
como as características do gênero textual escolhido, a verificação 
se é o gênero mais apropriado para o assunto e o objetivo do 
texto, quem será o público-alvo, qual o tipo de linguagem etc. 

Lembre-os de que esta aula é apenas o planejamento – a 
escrita em si, a revisão, a edição e a escrita do texto final devem 
ser feitas como tarefa para casa.

Converse com eles sobre a utilização de textos, vídeos, 
infográficos etc. de terceiros no blogue, ou seja, explique que 
para isso é necessária uma autorização prévia dos detentores 
dos direitos autorais ou de imagem. Isso precisa estar em 
ordem antes de ser postado. 

Divulgando, lançando e apresentando o blogue
Em seguida, para a divulgação, lançamento e divulgação 

do blogue, os alunos deverão organizar a divisão de tare-
fas. Oriente-os a preencher no caderno ou em folha à parte  
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a tabela Panorama geral, especificando os responsáveis por cada tarefa (pode haver mais de um), 
os prazos estabelecidos, os materiais e as ferramentas necessárias etc. Lembre-os de decidir como 
será o convite para a comunidade escolar, amigos e familiares.

Também deve ser definido quem vai recepcionar os convidados, quem ficará na equipe 
de apoio, quem vai apresentar, quem vai registrar o evento (fotografando ou filmando), como 
será feito o registro das sugestões e comentários (o feedback) do evento feito pelo público etc. 

No dia da apresentação, explique que eles devem apresentar o projeto desde o início, falar da 
proposta, dos objetivos, de algumas atividades que acharam mais importantes etc., fazendo uma 
trajetória até chegar ao produto final: o blogue. Depois, devem mencionar alguns conteúdos do 
blogue para chamar a atenção do público sem, no entanto, mostrar todo o material. Façam uma 
chamada, colocando o título e um breve resumo sobre o assunto do texto. Para a apresentação, 
eles podem utilizar vários apoios, como projetores de slides, cartazes, vídeos etc. 

Após a realização desse evento, oriente-os a enviar uma carta ou cartão de agradecimento 
a todos os que contribuíram para a realização do projeto e o apoiaram. 

ETAPA 6 

Aula 1 (Página 138)
Nessa etapa deve ocorrer a avaliação do projeto, a qual deve ser realizada por todos 

(professores e alunos), de maneira que sejam verificadas as aprendizagens desenvolvidas 
nas áreas de conhecimento envolvidas.

A avaliação deve ser iniciada após o lançamento e a apresentação da revista digital. Todas 
as etapas do processo, bem como as ações atitudinais dos grupos, devem ser avaliadas. Oriente 
os alunos a responder à autoavaliação presente no Livro do Aluno. 

A proposta de autoavaliação do Livro do Aluno poderá ser completada com a sugestão de 
proposições de avaliação a seguir. 

Tanto as proposições para o aluno quanto para o professor podem ser modificadas ou não, 
bem como novas poderão ser acrescentadas e algumas excluídas, para se adequar à forma 
como o projeto foi desenvolvido pela turma, pois, dependendo das decisões tomadas, algumas 
etapas podem ser alteradas sem perder a essência necessária para a produção do produto final. 

Avaliação do projeto e autoavaliação (aluno)

Sim Não Parcialmente

Participei de forma ativa em todas as etapas do 
projeto?

As estratégias escolhidas nas etapas foram bem 
encaminhadas?

Houve necessidade de ajustes das estratégias 
durante a realização das tarefas?

O tempo sugerido para o desenvolvimento do 
projeto foi adequado?

Os conhecimentos abordados sobre matemática 
financeira foram suficientes para o desenvolvimento 
do projeto?

Consegui calcular as porcentagens e as taxas de juros 
simples e composto?

Consegui fazer análises críticas com relação a 
compras a prazo e à vista?

Consegui compreender consumo e consumismo?

Entendi como organizar minha vida financeira?

Consegui alcançar os objetivos almejados?
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Sim Não Parcialmente

Contribuí de alguma forma para a organização do 
orçamento familiar da minha casa?

O produto final contribuiu para o meu protagonismo?

Após o lançamento e a apresentação do blogue, você, professor, também deve avaliar 
o resultado do projeto. A seguir, há uma sugestão, que pode ser modificada. Depois da 
avaliação feita, proponha aos alunos o compartilhamento da que eles fizeram e da que você 
fez para, depois, discutir coletivamente.

Avaliação por parte do professor

Sim Não Parcialmente

A organização do projeto contribuiu para a 
aprendizagem dos alunos?

As estratégias desenvolvidas nas etapas foram 
adequadas?

Houve necessidade de ajustes das estratégias 
durante a realização de cada tarefa?

Os alunos conseguiram listar os tipos de despesas?

Os alunos conseguiram entender a necessidade de 
diminuir gastos supérfluos?

Os alunos entenderam como calcular os gastos 
mensais da família?

Os alunos entenderam os conceitos da matemática 
financeira como juros, montante e capital?

A organização das atividades em grupos foi adequada?

O tempo sugerido para o desenvolvimento do 
projeto foi adequado?

Os alunos entenderam como calcular juros simples e 
juros compostos?

Os alunos entenderam a importância de não comprar 
por impulso?

Os alunos entenderam que é melhor esperar um 
pouco e pagar à vista em vez de entrar no cheque 
especial ou no rotativo do cartão de crédito?

Os alunos compreenderam o que é ser consumidor/ 
consumista e o que são as compras por impulso?

Os alunos entenderam as representações gráficas 
dos juros simples e juros compostos?

Os objetivos propostos foram atingidos no decorrer 
de cada etapa?

O produto final contribuiu para a formação de um 
jovem criativo, autônomo e responsável?

Avaliação da turma

Para essa discussão, façam uma roda de conversa e combinem as regras, como quem 
iniciará, se os comentários serão feitos após ou durante a exposição de cada colega, qual será 
o sinal indicando que se quer a vez de falar etc. Depois que todos tiverem exposto suas per-
cepções sobre o projeto, discutam algumas questões adicionais, como as sugeridas a seguir:

 • O que faríamos diferente se tivéssemos de refazer o projeto?

 • Quais ensinamentos podemos utilizar em outros projetos?

 • Há alguma etapa que faríamos diferente, ou acrescentaríamos, ou tiraríamos do projeto?
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Referências bibliográficas  
e demais materiais e recursos

Etapa 1
ELIAS, Juliana. Minha dívida atrasada vai fazer 5 anos; 
não preciso mais pagar, e tudo bem?. UOL, Economia, 9 
out. 2018. Disponível em: <https://economia.uol.com.
br/financas-pessoais/noticias/redacao/2018/10/09/
prescricao-divida-banco-nome-sujo-cinco-anos.htm>. 
Acesso em: 26 jan. 2020.

Mesmo as dívidas com cartões de crédito ou empréstimos não 
pagos, prescrevendo em cinco anos, não devem deixar de ser 
pagas. Os alunos devem entender desde cedo que dívida é 
um compromisso que deve ser honrado. Esse artigo explica 
as consequências de ser um inadimplente, principalmente 
um inadimplente de má-fé.

Educação financeira: domine o seu dinheiro – Parte 1. IDEC – 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<https://idec.org.br/curso/educacao-financeira-domine-o-
seu-dinheiro>. Acesso em: 3 jan. 2020.

Esse vídeo produzido pelo IDEC apresenta o conceito de 
educação financeira, trazendo informações de como man-
ter o equilíbrio financeiro pessoal, identificar os hábitos de 
consumo e comportamento dos consumidores, bem como 
comprar de forma moderada e reflexiva. 

CLEMENTE, Matheus. Confira quais são as principais plataformas 
gratuitas para blog e saiba qual é a certa para você. Rock Content, 
12 fev. 2019. Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/
plataformas-gratuitas-para-blog/>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Como a criação de um blogue faz parte do produto final a ser 
produzido pelos alunos, é importante que eles conheçam al-
gumas opções de plataformas gratuitas existentes no mercado 
e as principais diferenças entre elas. 

CÔRREA, Maria Luiza. Como criar um blog grátis? Aprenda 
em nosso passo a passo prático. Rock Content, 22 jul. 2019. 
Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/como-criar-
um-blog/>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Esse artigo mostra de forma prática como criar um blogue, 
elencando dez passos que devem ser tomados para a criação. 
Além disso, cita e explica estratégias a fim de manter o blogue 
atual e interessante para o leitor. 

FEBRABAN. Conheça 10 dicas para você cuidar bem do 
seu dinheiro. G1, Globo, 18 out. 2019. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/especial-publicitario/papo-reto/
noticia/2019/10/18/conheca-10-dicas-para-voce-cuidar-bem-
do-seu-dinheiro.ghtml>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Para se ter uma vida financeira saudável, não basta ter uma 
boa fonte de renda. É preciso ter planejamento, disciplina e 
organização para manter as finanças em dia. É muito comum 
as pessoas perderem o sono com contas atrasadas e acharem 
que nunca conseguirão quitar as dívidas. Pôr a vida financeira 

em dia requer muito planejamento e disciplina. Esse artigo 
lista dez dicas para cuidar melhor do dinheiro.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Hora de partir para a ação: saindo 
do vermelho. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/
cidadaniafinanceira/cidadania_acao>. Acesso em: 3 jan. 2020.

Nessa etapa da “cartilha”on-line, é explicado como deixar de 
ser um devedor, mostrando que o primeiro passo é saber o 
quanto se deve; a partir disso há sete passos para ajudar o 
leitor a sair do endividamento. 

RIBEIRO, Ana Clara. Direitos autorais sobre imagens: aprenda 
a evitar problemas! Jusbrasil. Disponível em: <https://
anaclaraalvesribeiro.jusbrasil.com.br/artigos/580928275/
direitos-autorais-sobre-imagens-aprenda-a-evitar-problemas>. 
Acesso em: 22 jan. 2020.

Esse artigo explica as diferenças entre direito autoral e direito 
de imagem, com dicas de como evitar problemas com direitos 
autorais ao usar imagens de terceiros.

Etapa 3
CAVALLINI, Marta. Pagar à vista ou parcelar? Veja em que 
situações usar cada modalidade. G1, Globo, 24 abr. 2015. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/seu-
dinheiro/noticia/2015/04/pagar-vista-ou-parcelar-veja-em-
que-situacoes-usar-cada-modalidade.html>. Acesso em:  
26 jan. 2020.

A escolha entre comprar um produto à vista ou a prazo de-
pende da saúde financeira do consumidor e, também, da força 
de vontade de controlar os impulsos. Esse artigo mostra em 
que situações é melhor um ou outro modo de pagamento.

Etapa 4
CARVALHO, Ana Luiza. Renda fixa # renda variável: qual 
a diferença e como escolher entre os investimentos.  
O Estado de S. Paulo, 28 ago. 2018. Disponível em: <https://
economia.estadao.com.br/noticias/geral,renda-fixa-x-
renda-variavel-qual-a-diferenca-e-como-escolher-entre-os-
investimentos,70002984882>. Acesso em: 26 jan. 2020. 

A dúvida em escolher entre renda fixa ou renda variável para 
um investimento é comum a muitos investidores, pois cada 
categoria de investimento apresenta rendimentos e caracte-
rísticas diferentes. Esse artigo mostra os principais tipos de 
investimentos e as principais diferenças.

PEREIRA, Vinícius. Quer ganhar com investimento de baixo 
risco? Veja 4 opções de renda fixa. UOL, Finanças Pessoais, 
13 jul. 2019. Disponível em: <https://economia.uol.com.br/
financas-pessoais/noticias/redacao/2019/07/13/opcoes-
renda-fixa.htm>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Esse artigo explica quatro opções de investimento de baixo 
risco, dando uma noção ao leitor de por que são considerados 
de baixo risco, quais são as vantagens e desvantagens de 
adquirir esses certificados, títulos ou letras de crédito.
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Depressão na adolescência:  
o que fazer para combater?

PROJETO 6

Tema integrador a ser trabalhado
Midiaeducação

Abordagem teórico-metodológica

Sobre a abordagem teórico-metodológica, consultar a 
parte geral destas Orientações para o professor. 

Objetivo(s) a ser(em) desenvolvido(s)  
no âmbito deste tema integrador

I. Reconhecer, refletir, cooperar e tomar decisões éticas e 
responsáveis, pautadas na análise dos resultados rela-
cionados à saúde, mobilizando e articulando conceitos, 
procedimentos e linguagens próprias da Matemática.

II. Investigar questões de impacto social que mobilizem 
ações coletivas para solucionar eventuais problemas na 
escola e na sociedade.

III. Planejar e executar pesquisa de campo, analisando e 
usando dados coletados diretamente e em diferentes 
fontes, interpretar e apresentar os dados por meio das 
medidas de tendência central e das medidas de dispersão 
utilizando recursos tecnológicos.

IV. Produzir textos de gêneros jornalísticos, como reportagens 
e artigos científicos, para alimentar revista digital. 

V. Produzir uma revista digital para veicular as informações 
sobre depressão na adolescência obtidas pelas pesquisas 
e análises.

VI. Publicar e divulgar a revista digital em mídia social.

Justificativa

A temática proposta para este projeto justifica-se pela 
grande repercussão do tema nos últimos anos nas mais di-
versas mídias, sendo assunto de reportagens, livros, palestras 
e postagens em redes sociais. 

Considerada por muitos o mal do nosso século, a depres-
são tem atingido um número cada vez maior de crianças, 
jovens e adolescentes, o que abre um alerta para pais, educa-
dores e governo, deixando de ser uma preocupação apenas 
do mundo adulto. 

Envolver todos nessa discussão para compreender as cau-
sas e sintomas da depressão é importante em um cenário em 
que estamos cada vez mais expostos e com menos privacidade 
devido às mídias sociais, que podem levar esse público ainda 
em formação da euforia à tristeza em segundos por causa das 
reações recebidas pelos amigos virtuais.

Ter um momento para refletir e analisar os dados obtidos 
com a pesquisa a ser elaborada e aplicada, para depois fazer a 

curadoria do material coletado e a produção de texto e publi-
cá-lo em revista digital, levará os alunos a serem protagonistas 
das ações empreendidas durante o projeto, desenvolvendo 
o senso crítico e oferecendo a oportunidade de expressarem 
suas opiniões e debater suas ideias com argumentos emba-
sados em informações de fontes seguras.

A construção deste projeto trará oportunidades aos 
alunos de observarem situações reais, de trazer as questões 
relacionadas à depressão para a realidade que vivenciam e 
fazer uma leitura crítica, verificando o que as fontes de infor-
mação dizem e checando a sua veracidade.

Para entender e refletir sobre a depressão na adolescência, 
tema deste projeto, será necessário fazer diversas pesquisas 
bibliográficas e de campo, o que envolverá conceitos e lin-
guagens próprias da área da Matemática, de Linguagens e 
de Ciências da Natureza. 

Os dados obtidos ajudarão na produção textual para a 
revista digital, a qual será publicada e divulgada para a co-
munidade escolar, local e, quem sabe, mundial, fazendo com 
que esse produto final tenha a função social de informar e 
despertar a curiosidade para uma problemática social, propor-
cionando discussão e oportunidade para encontrar soluções 
que ajudem quem sofre com a depressão.

Situação-problema

Ao longo dos últimos anos, vêm aumentando significati-
vamente, na mídia impressa e digital, reportagens e notícias 
sobre a depressão na adolescência. Muito se tem debatido 
sobre o tema para informar ao maior número possível de 
pessoas os sintomas e como lidar com esse problema. 

Tal fato nos leva a várias reflexões e a pensar em quais 
soluções e medidas poderiam ser propostas para resolver 
esse problema real, que aflige tantas pessoas no Brasil e 
em outros lugares do mundo, bem como na comunidade 
escolar e local.

Para chegar a esse ponto, parte-se da pergunta pro-
blematizadora: Depressão na adolescência: o que fazer para 
combater?, traçando caminhos que nos levem a propostas de 
soluções e esclarecimentos sobre o assunto. 

Nessa trajetória, usaremos várias ferramentas, como 
pesquisa bibliográfica e de campo, dados estatísticos com 
análise de gráficos, tabelas e cálculo da média aritmética, 
com análise e discussão de resultados pós-pesquisa e pro-
dução textual. 

Essa temática também envolve outras áreas do conhe-
cimento, como Linguagens e suas tecnologias e Ciências da 
Natureza e suas tecnologias. 
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Desse modo, para divulgar os resultados das pesquisas, 
análises e discussões, os alunos criarão e produzirão uma 
revista digital a fim de comunicar e divulgar informações, 
propondo uma ou mais medidas para combater o problema da 
depressão, gerando conhecimentos e exercendo autonomia 
na sua vida e na de seus colegas.

Essa temática requer uma atenção especial quando pen-
samos em relacioná-la com a Educação, pois envolve uma 
relação direta com a saúde física e emocional das pessoas, por 
isso deve ser abordada com cuidado, responsabilidade e ética.

O desafio é articular o tema inspirador com os objetivos 
propostos, fazendo uso da mídia digital, para ajudar a respon-
der à questão: "Depressão na adolescência: o que fazer para 
combater?". Essa articulação resultará no produto final, o qual 
será publicado e divulgado em redes sociais, compartilhado 
com a comunidade escolar e externa, que tecerá comentários 
e acrescentará sugestões.

Temas contemporâneos
Saúde; Cidadania e Civismo.

Competências Gerais da BNCC — Ensino Médio
Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes compe-

tências gerais previstas na BNCC:
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, 

como Libras e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem 
como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, ex-
periências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
Para a construção, produção, publicação e divulgação da 

revista digital, os alunos vão utilizar diferentes linguagens e 
conhecimentos linguísticos, matemáticos e científicos, de 
forma que, ao serem compartilhados, os leitores poderão 
opinar, dar sugestões e mesmo apresentar novas propostas 
a serem pensadas juntamente com os professores.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de in-

formação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar infor-
mações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
Durante todo o processo de produção da revista digital, 

os alunos vão conversar, discutir e ponderar para avaliar e 
tomar decisões sobre quais informações usarão para produ-
zir os textos, se vão utilizar textos de terceiros, escolher as 
imagens, quem serão os entrevistados, quais vídeos poderão 
aproveitar – tanto os elaborados para este projeto como os de 
terceiros pesquisados na internet –, e como publicar e divulgar 

a revista. Ao longo de todo o projeto, os alunos deverão agir 
como verdadeiros cientistas, tendo a ética sempre presente, 
bem como o espírito investigativo.

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

Essa competência estará presente nos momentos em que 
os alunos argumentarem com seus colegas para analisar os 
dados e produzir a revista digital. As pesquisas a serem feitas 
em sites confiáveis vão ampliar as informações sobre o tema 
e sobre os conhecimentos matemáticos, podendo ser usadas 
como argumentos durante as discussões e as reflexões antes de 
serem transformadas em textos jornalísticos que irão compor 
a revista digital, contribuindo na identificação de sintomas do 
tema estudado e nas possíveis soluções e sugestões.

Competências específicas e habilidades 
da área de Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1
Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos 

para interpretar situações em diversos contextos, sejam ativida-
des cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, 
das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por 
diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral. 

Competência específica 2
Propor ou participar de ações para investigar desafios do 

mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmen-
te 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 articulando conceitos, procedimentos 
e linguagens próprios da Matemática.

Competência específica 3
Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos 

matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
problemas em diversos contextos, analisando a plausibilida-
de dos resultados e a adequação das soluções propostas, de 
modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 4
Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, di-

ferentes registros de representação matemáticos (algébrico, 
geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de 
solução e comunicação de resultados de problemas.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas 
apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, 
identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de 
interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.

1 I
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões 
relevantes, usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, 
e comunicar os resultados por meio de relatório contendo gráficos e 
interpretação das medidas de tendência central e das medidas de dispersão 
(amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

2 II, III

(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 dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

3 III

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com 
base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou 
não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

4 III

Competências específicas e habilidades da área de Linguagens 
e suas tecnologias

Competência específica 1

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 atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de 
participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica 
da realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 3

Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com autonomia 
e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, ética e soli-
dária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

Competência específica 7

Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões téc-
nicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de 
engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, 
cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, 
além de ferramentas e ambientes colaborativos para criar textos e produções 
multissemióticas com finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos 
disponíveis e apropriando-se de práticas colaborativas de escrita, de 
construção coletiva do conhecimento e de desenvolvimento de projetos.

7 IV, V

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, 
experimento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas 
e confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em 
vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, 
como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido 
e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na 
realização de pesquisas.

7 II, III, IV

(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de dados 
e informações (questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de 
tratamento e análise dos conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a 
diferentes objetivos de pesquisa.

3 III
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de 
resultados de levantamentos e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo 
de divulgação científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), 
infográfico (estático ou animado), relato de experimento, relatório, relatório 
multimidiático de campo, reportagem científica, podcast ou vlog científico, 
apresentações orais, seminários, comunicações em mesas redondas, mapas 
dinâmicos etc. –, considerando o contexto de produção e utilizando os 
conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-
-se em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.

3 IV

(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações 
orais, escolhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa 
visualização, topicalizando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo 
de forma adequada imagens, gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, 
dimensionando a quantidade de texto e imagem por slide e usando, de 
forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides mestres, layouts 
personalizados, gravação de áudios em slides etc.).

7 VI

(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas 
e acontecimentos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, 
fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, documentários, infográficos, 
podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, 
textos de apresentação e apreciação de produções culturais (resenhas, ensaios 
etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis 
(vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando 
de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou 
articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

1, 3 V, VI

Competências específicas e habilidades da área 
de Ciências da Natureza e suas tecnologias

Competência específica 3

Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecno-
lógico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das 
Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou 
globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos 
e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

HABILIDADES COMPETÊNCIAS OBJETIVOS ATENDIDOS  
COM ESSA HABILIDADE

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 
estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar 
modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 
avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 
uma perspectiva científica.

3 II, III

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 
resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou  
interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 
classificação e equações, por meio de diferentes linguagens, mídias, 
tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a 
participar e/ou promover debates em torno de temas científicos e/ou 
tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

3 V, VI

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem 
de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, 
considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em 
equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência 
das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis 
de informações.

3 I, II
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Articulações do tema integrador com objetivos 
e justificativas, competências e habilidades

Para trabalhar o tema integrador neste projeto, baseado 
em midiaeducação, e com base na abordagem teórico-
-metodológica apresentada, escolheu-se um tema de muita 
relevância para a nossa sociedade, relacionado à depressão 
em adolescentes e jovens. 

De acordo com estudos feitos pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o número de pessoas com depressão chama 
a atenção, como podemos ver a seguir. 

A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, 
segundo dados divulgados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) nesta quinta-feira (23) referentes a 
2015. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cres-
ceu 18,4%. A prevalência do transtorno na população 
mundial é de 4,4%.

Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse 
problema, que afeta um total de 11,5 milhões de bra-
sileiros. Segundo os dados da OMS, o Brasil é o país 
com maior prevalência de depressão da América Latina 
e o segundo com maior prevalência nas Américas, 
ficando atrás somente dos Estados Unidos, que têm 
5,9% de depressivos.

LABOISSIÈRE, Paula. No Dia Mundial da Saúde, 
OMS alerta sobre depressão. Agência Brasil, 7 abr. 2017. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2017-04/no-dia-mundial-da-saude-oms-alerta-

sobre-depressao>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Desse grande percentual de pessoas com depressão, uma 
parcela é de adolescentes e jovens, o que é bem preocupante, 
já que é nessa fase da vida que o desenvolvimento social e 
escolar evolui rapidamente. Por isso, a depressão nessa faixa 
etária (entre 12 e 17 anos) é perigosa, pois eles são mais 
suscetíveis de apresentar um quadro depressivo e ainda não 
desenvolveram recursos para lidar com isso como um adulto. 

Portanto, considerou-se o tema de grande relevância para 
ser compreendido, discutido e vivenciado pelos alunos neste 
projeto. O principal objetivo é:

Produzir, publicar e divulgar uma revista digital para 
veicular as informações sobre depressão na adolescência.

Para atingir esse objetivo, os alunos deverão:

 • utilizar diferentes linguagens e conhecimentos lin-
guísticos, matemáticos e científicos para a construção, 
produção, publicação e divulgação da revista digital, 
desenvolvendo a competência geral 4 da BNCC;

 • produzir revista digital para comunicar e disseminar infor-
mações sobre depressão na adolescência, desenvolvendo 
as competências gerais 4 e 5 da BNCC; 

 • argumentar, discutir e refletir a fim de decidir quais e como 
as informações serão elaboradas para compor a revista 
digital, desenvolvendo a competência geral 7 da BNCC.

Para isso, serão articuladas as seguintes habilidades:

 • na área de Matemática e suas tecnologias, os alunos de-
verão analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas 
estatísticas (EM13MAT102); planejar e executar pesquisa 

amostral sobre questões relevantes (EM13MAT202); resol-
ver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que 
envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendên-
cia central e das medidas de dispersão (EM13MAT316); e 
construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências 
com base em dados obtidos em pesquisas por amostras 
estatísticas (EM13MAT406);

 • na área de Linguagens e suas tecnologias, mais espe-
cificamente em Língua Portuguesa, os alunos deverão 
utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e 
áudio (EM13LP18); realizar pesquisas de diferentes tipos 
(EM13LP30); selecionar, elaborar e utilizar instrumentos 
de coleta de dados e informações (EM13LP33); e produzir 
textos para a divulgação do conhecimento e de resultados 
de levantamentos e pesquisas (EM13LP34);

 • na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias, os 
alunos deverão construir questões, elaborar hipóteses, 
previsões e estimativas (EM13CNT301); comunicar para 
públicos variados e em diversos contextos os resultados 
de análises e pesquisas (EM13CNT302); e interpretar tex-
tos de divulgação científica que tratem de temáticas das 
Ciências da Natureza (EM13CNT303).

Materiais necessários

 • Computador ou notebook com acesso à internet.

 • Softwares de processamento de texto, edição, diagrama-
ção e imagem. 

 • Projetor de imagens.

 • Câmera para tirar fotos.

 • Gravador ou filmadora.

 • Caderno escolar, bloco de anotações ou tablet.

 • Papel kraft ou cartolina para a confecção de cartazes, 
banners ou painéis.

 • Caderno novo ou velho, ou folhas de sulfite ou almaço 
para o Caderno de ideias. 

 • Lápis ou canetas coloridas.

Cronograma

O período de duração previsto para o projeto é de três 
meses, considerando de duas a três aulas por semana. Esse 
planejamento pode sofrer ajustes conforme a execução de 
cada etapa. No entanto, a previsão tem a finalidade de orientar 
os alunos a não ultrapassar excessivamente o tempo dispo-
nível, mantendo-os com o foco necessário para que possam 
concretizá-lo. 

INÍCIO DO PROJETO: ____ /____ /____.

Etapa 1: Entendendo a depressão (6 aulas) – em grupos, 
será levantado o conhecimento prévio por meio de questões 
mobilizadoras, o que os levará a perceber o que ainda preci-
sam saber sobre o assunto e focar a pesquisa em torno disso. 
Esta também é a fase de planejamento das questões que de-
verão ser respondidas ao longo de todas as etapas, quando o 
tema será aprofundado. Também se iniciará a discussão sobre 
como as informações serão disponibilizadas na revista digital; 
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haverá a consulta a alguns especialistas e a criação de infográ-
ficos com base em dados obtidos em pesquisas bibliográficas.

Etapa 2: O que é uma revista digital? (2 aulas) – com-
preender as principais características de uma revista digital e 
planejar os passos de como produzi-la.

Etapa 3: Seleção e análise de pesquisas sobre o tema 
(5 aulas) – utilizar dados de pesquisa estatística para aplicar 
conceitos matemáticos que poderão ser utilizados no projeto, 
como medidas de tendência central e de dispersão. Interpretar 
os dados estatísticos de tabelas e entender como eles são 
organizados e compostos. 

Etapa 4: Pondo a mão na massa (5 aulas) – planejar pes-
quisa de campo, elaborar questionário, tabular e compilar os 
dados para posteriormente criar tabelas e gráficos, analisar 
medidas de tendência central e de dispersão e produzir textos 
que vão compor a revista digital.

Etapa 5: Elaboração da revista digital (3 aulas) – colocar 
em ação o que previamente foi planejado para produzir a 
revista digital: produção textual, seleção e aplicação de ima-
gens, diagramação etc. 

Etapa 6: Apresentação do projeto (2 aulas) – lançamento e 
divulgação da revista digital para a comunidade escolar e local. 

Etapa 7: Avaliação do projeto (1 aula)
TÉRMINO DO PROJETO: ____ /____ /____.

Produto final
O produto deste projeto é uma revista digital, de edição 

única, para divulgar os principais dados sobre a depressão en-
contrados pela turma, relacionados às estatísticas e aos jovens 
alunos da própria escola, além de métodos de prevenção e 
de apoio a quem sofre da doença.

A revista servirá como meio de divulgação da doença e 
seus impactos para a comunidade escolar (outras escolas da 
região e da rede pública) bem como de alerta e prevenção para 
os órgãos públicos, principalmente a Secretaria de Educação.

Na primeira etapa do projeto, os alunos participarão de 
rodas de conversa para discutirem e exporem suas ideias 
acerca do tema tratado. Eles poderão ler artigos que explicam 
sobre as causas, os sintomas, os tratamentos, os diagnósticos 
e a prevenção da doença, e terão contato com dados estatís-
ticos reais sobre a doença, que serão utilizados para compor a 
revista digital. Constantemente, os alunos serão convidados 
a refletir sobre o problema nas rodas de conversa, ajudando 
a entendê-lo melhor. Além disso, deverão realizar pesquisas 
bibliográficas para obter dados estatísticos e iniciar o preparo 
de uma entrevista com um profissional da área. Todo o material 
coletado poderá ser organizado para a produção da revista 
digital. Assim, os alunos já vão trabalhar as competências gerais 
4, 5 e 7 da BNCC.

Na segunda etapa, o trabalho dos alunos será focado na 
produção da revista. Assim, eles deverão iniciar realizando uma 
pesquisa sobre quais ferramentas utilizar para a produção da 
revista digital. Além disso, deverão pesquisar os tipos de layout 
que existem para poder escolher um e aplicá-lo no projeto, as 
cores a serem utilizadas, o nome da revista e o público-alvo.  

Já deverão pensar na divisão de tarefas e definições de equipes, 
para iniciar a definição do conteúdo da revista, trabalhando 
com as competências gerais 4 e 5 da BNCC.

Na terceira etapa, os alunos terão contato com partes 
de uma pesquisa real relacionada ao tema, para análise de 
parâmetros, como valor mínimo, valor máximo, média, me-
diana, variância e desvio-padrão para realizar inferências. Isso 
ajudará na capacidade de argumentação, trabalhando com 
as competências 4 e 7 da BNCC. 

Na quarta etapa, os alunos iniciam procurando alguma 
instituição, do bairro ou do município, de apoio a jovens 
com depressão, e convidar um especialista para participar 
de uma roda de conversa. As informações e o conhecimento 
construído durante a entrevista serão utilizados na produção 
de conteúdo da revista digital. Além disso, os alunos deverão 
preparar uma pesquisa de campo para, em seguida, organizar 
e apresentar os dados coletados, trabalhando com as compe-
tências gerais 4, 5 e 7 da BNCC.

Também nessa etapa, os alunos deverão planejar o ques-
tionário para a realização da pesquisa de campo, o que ajudará 
a mapear o nível de depressão dos entrevistados, trabalhando 
com as competências gerais 5 e 7 da BNCC.

Na etapa 5, os alunos deverão realizar a divisão de tarefas e 
selecionar as informações que vão compor a revista. Nesse caso, 
trabalharão com as competências gerais 4, 5 e 7 da BNCC.

Na etapa 6, é o momento de planejar como será a apre-
sentação e a divulgação do projeto, trabalhando com as 
competências gerais 4 e 5 da BNCC.

Ao final do projeto, na etapa 7, os alunos vão organizar 
um evento para lançar a revista, apresentando os dados ao 
público da escola (demais alunos e equipe escolar), além de 
familiares, representantes de organizações locais que atendem 
pessoas com depressão e também da Secretaria de Educação. 

Caso as turmas de anos subsequentes realizem o mesmo 
projeto, os dados compilados na revista poderão servir como 
base para comparações futuras sobre os índices da doença, as 
medidas de prevenção e a rede de serviços de apoio a pessoas 
depressivas e familiares, por exemplo. 

A revista será produzida ao longo das etapas do projeto. 
Para elaborá-la, os alunos vão mobilizar habilidades relacio-
nadas à Matemática, Linguagens e Ciências da Natureza, além 
de usar tecnologias digitais para pesquisar, produzir, publicar 
e divulgar a revista, e interagir com os leitores.

As seções da revista revelarão dados importantes sobre a 
depressão na adolescência, prevalecendo conceitos comple-
xos de Matemática que serão retomados e aprendidos com 
profundidade, com a mediação dos professores.

Os alunos podem selecionar charges, vídeos, entre outros 
materiais complementares, para incentivar os leitores a refletir 
sobre o tema, garantindo a interlocução reflexiva e colabora-
tiva entre os envolvidos.

A divulgação da revista digital pode ser por meio de pla-
taforma ou aplicativo, desde que a interação entre as pessoas 
aconteça de forma respeitosa, curiosa e informativa.
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A revista digital poderá proporcionar aprendizagens dos 
conteúdos envolvidos e a colaboração entre toda a turma, tor-
nando-se uma rede colaborativa e de aprendizagens mútuas.

ETAPA 1

Aula 1 – Introduzindo o projeto

Como os alunos passam boa parte do dia na escola, 
geralmente é nesse ambiente que quadros de depressão e 
de outros distúrbios são identificados. Por isso, é de extrema 
importância que haja um canal de comunicação para que to-
dos os funcionários (professores, coordenadores, inspetores e 
diretores) que trabalham diretamente com os alunos tenham 
como relatar possíveis mudanças de comportamento. Inspeto-
res, por exemplo, que observarem alunos isolados na hora do 
lanche, por muitos dias, podem comunicar aos professores e à 
coordenação para ficarem mais atentos a possíveis mudanças 
no comportamento do aluno. A depressão é um problema 
muito sério, mas, como muitas outras doenças, se descoberta 
no início, o sucesso de cura tende a aumentar bastante.

O caso é tão sério que uma estimativa da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) aponta que pelo menos 30% da 
população mundial sofrerá algum episódio de depressão ao 
longo da vida, e metade dos adultos portadores de depressão 
relatou início dos sintomas antes dos 18 anos, ou seja, ainda 
em idade escolar. A depressão não é diagnosticada apenas 
por um sintoma. Portanto, devemos ficar atentos quando um 
sentimento de tristeza, aparentemente sem motivo, torna-se 
contínuo e toma conta do aluno por pelo menos 15 dias. 

A queda no rendimento escolar é outro sintoma que 
deve ser observado, pois, em geral, esses alunos tendem 
a faltar mais nas aulas, além de a depressão afetar a forma 
e a velocidade de raciocínio. Essa doença também afeta a 
qualidade do sono e o apetite. Então, devemos ficar atentos 
a quadros de mau humor em excesso, irritação e aumento ou 
diminuição do apetite. 

Devemos observar também interesse por notícias ou ma-
térias cujo tema seja suicídio. Outros sintomas que também 
são observados são: ausência de planos para o futuro e prazer 
somente no mundo virtual. 

Conforme comentado anteriormente, a depressão não é 
diagnosticada apenas por um sintoma, daí a necessidade de 
atenção de todos os funcionários que estão em contato direto 
com os alunos. Você pode ler a reportagem "Os sinais que 
podem identificar depressão nos adolescentes" e "Depressão 
adolescente não é ‘drama’ e você pode, sim, ajudar", cujos links 
estão no item 6, para obter mais informações sobre o assunto.

Inicie a aula introduzindo o projeto. Comente que eles 
vão criar e produzir uma revista digital para comunicar e 
divulgar informações sobre a depressão, propondo medidas 
para combater o problema, gerando conhecimentos e exer-
cendo autonomia na sua vida e na de seus colegas. Fale da 
importância do tema; dos objetivos; da justificativa do projeto; 

da situação-problema; do cronograma; dos materiais neces-
sários e da coordenação do projeto, explicando quem será o 
professor responsável. Comente também sobre a interdisci-
plinaridade do projeto e quais competências e habilidades 
serão desenvolvidas. Assim, ao longo do projeto, eles poderão 
fazer uma autoavaliação para perceber o que já conseguiram 
desenvolver ou alcançar e o que ainda precisa ser melhorado 
para chegar ao objetivo final.

Imagem Síntese – Questões articuladoras  

(Página 146)

Em seguida, solicite aos alunos que sentem em um semi-
círculo. Peça que observem a imagem por alguns instantes, 
se for possível, projete-a em uma tela. Oriente-os a analisar 
e descrever o que veem e percebem na imagem. Peça-lhes 
que compartilhem hipóteses e inferências que podem fazer 
apenas com a observação da imagem. Deixe-os à vontade para 
expressarem seus pontos de vista; apenas organize-os quanto 
à sequência de quem vai falar primeiro, como devem proceder 
para ter a vez de falar sem roubar o turno do colega etc. De 
acordo com o que surgir dessa primeira conversa, oriente-os a 
responder às questões propostas, pois algumas já podem ter 
surgido durante esse primeiro momento. Estipule para essa 
conversa inicial 15 minutos, por exemplo. 

Motive-os a responder às questões propostas para levan-
tar o conhecimento prévio da turma sobre o tema e começar a 
envolvê-los na temática que trabalharão ao longo do projeto. 

Valorize as respostas dos alunos, ajudando-os a comple-
mentar as ideias e compor possíveis soluções para o problema. 
No entanto, lembre-se de que você é apenas o mediador nesse 
processo; eles deverão conduzir e descobrir estratégias a fim 
de encontrar a solução. 

Incentive não apenas a expressão de ideias, mas também 
o questionamento do que está sendo colocado, já com um 
posicionamento crítico, respeitando as ideias e os pensamen-
tos do outro. Reforce que uma forma de pensar não é melhor 
ou pior que a outra. Devemos ouvir assim como queremos ser 
ouvidos. Todos têm o direito de se expressar e expor opiniões, 
desde que haja respeito com o próximo. 

Converse com eles sobre a importância e a seriedade 
do assunto tratado e que devemos ter uma postura ética e 
respeitosa. 

Perguntas mobilizadoras (Página 146)

Ainda em semicírculo, peça que discutam agora as ques-
tões mobilizadoras, procedendo da mesma forma como 
fizeram com as questões articuladoras. 

Outra opção é propor-lhes que respondam às questões 
mobilizadoras primeiro individualmente e dar um tem-
po para que pensem e analisem suas respostas. Depois, 
peça que, em duplas, conversem sobre as respostas a que 
chegaram e, por último, compartilhem com toda a turma.  
Assim, eles terão elaborado e reelaborado as respostas com 
base nas novas informações compartilhadas pelos colegas, 
enriquecendo a discussão e ampliando o conhecimento. 
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Em seguida, divida a turma em grupos de cinco alunos 
e oriente-os a resolver as atividades em grupo. Os grupos 
deverão anotar as suas respostas para que, no final, sejam 
lidas para toda a sala. Para o momento de encerramento, peça 
que um voluntário anote as respostas dos grupos na lousa. 
O importante é que as primeiras ideias já fiquem registradas. 
Estabeleça mais 15 minutos para esta atividade.

Esta aula é dedicada à sensibilização dos alunos em relação 
ao tema proposto, trabalhando apenas com o conhecimento 
prévio de cada aluno e o enciclopédico de todos. 

Como tarefa para casa, oriente os alunos a ler um texto ou 
assistir a um filme sobre o assunto, os quais vão ajudá-los a ter 
mais informações e a dar continuidade às discussões, como 
os sugeridos a seguir (links disponíveis no item 1). Caso opte 
por sugerir o filme, certifique-se de que ele estará disponível 
para os alunos acessarem, seja com empréstimo na biblioteca, 
por exemplo, ou uma sessão extra de cinema na escola em 
horário alternativo. 

 • Orientações para falar com quem está passando por uma 
crise de depressão

 • As horas (2002), com Nicole Kidman, Julianne Moore e 
Meryl Streep. O filme mostra como a depressão pode se 
manifestar nas mais diversas situações, de formas sutis ou 
não, independentemente da época ou do estilo de vida 
de quem a sente.

Aula 2 (Páginas 147 e 148)

Para iniciar a aula, veja as dúvidas que surgiram após a 
leitura do texto ou da sessão de cinema. Disponibilize de 5 
a 10 minutos para que os alunos troquem impressões sobre 
o que acharam do texto/vídeo. Depois, retome o assunto da 
aula anterior e verifique se ainda há alguma dúvida. 

Antes da análise do infográfico, pergunte aos alunos o 
que sabem sobre esse gênero textual e, em seguida, peça a 
um voluntário que leia o boxe Saiba+. 

Atividades 1 e 2. Depois, com a turma ainda dividida em 
grupos, oriente-os a realizar as atividades 1 e 2. Ao final, peça 
que os grupos leiam as informações que mais os surpreende-
ram. Solicite que registrem o que acharem mais interessante 
no Caderno de ideias ou em folhas à parte. Explique que esses 
registros serão úteis no momento de produzir os conteúdos 
para a revista. 

Explique que o Caderno de ideias pode ser feito com um 
caderno velho ou novo, com folhas sulfites ou de almaço etc., 
ou seja, com o material que eles preferirem e for mais acessível; 
o importante é a ideia de registrar tudo o que considerarem 
relevante ou que forem orientados para registrar, pois vão 
usar esse material para a elaboração dos textos para a revista.

Aí tem linguagem

Em seguida, oriente-os a ler, em dupla, o texto "Depressão: 
causas, sintomas, tratamentos, diagnósticos e prevenção" do 
Livro do Aluno. Antes da leitura, peça a eles que levantem 
hipóteses a partir do título, verifiquem o que o título já conta 
sobre o texto. Durante a leitura, motive-os a inferir sobre o 

que estão lendo e a adaptar ou mudar tanto as hipóteses le-
vantadas no início quanto as inferências construídas na leitura 
conforme esta for avançando. Ao estabelecer essas relações, 
os alunos começam a desenvolver mecanismos e estratégias 
de leitura que os levarão à compreensão leitora.

Após a leitura, os grupos devem responder às questões 
propostas. Oriente-os com a construção do quadro compa-
rativo e a análise das informações obtidas com os textos, 
preparando-os para a atividade 2, quando deverão responder 
aos questionamentos que surgirem durante o preenchimento 
do quadro. A atividade de pesquisa on-line a fim de obter ou 
completar as respostas às novas perguntas deve ser proposta 
como tarefa para casa.

Aula 3 (Páginas 149 e 150)

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior, escla-
recendo as eventuais dúvidas e verificando o que os grupos 
encontraram de informações durante a pesquisa on-line. 
Peça-lhes que compartilhem rapidamente com os demais 
grupos. Lembre-os de registrar o que acharem interessante 
para a produção da revista. 

Aí tem linguagem

Leitura do texto "Depressão na adolescência:  

um alerta sobre a depressão entre jovens"

Ainda divididos nos mesmo grupos, peça que, antes de le-
rem o texto "Depressão na adolescência: um alerta sobre a de-
pressão entre jovens" do Livro do Aluno, façam as atividades de 
pré-leitura. Elas são importantes para que os alunos consigam 
chegar à compreensão leitora. Ao responderem às questões 
pós-leitura, na atividade 2, os alunos podem complementar o 
quadro comparativo feito anteriormente, acrescentando uma 
coluna para esse texto. Com a estratégia eles vão se preparar 
para a seleção de informações que deverão fazer com o ma-
terial resultante da pesquisa bibliográfica. Disponibilize, para 
essas atividades, de 15 a 20 minutos, por exemplo. 

Reforce que os registros das informações desse texto e 
de outros servirão de conteúdo para os alunos prepararem o 
produto final. Comente que as informações registradas serão 
utilizadas para compor, futuramente, a revista digital. Por isso, 
é importante fazer o registro de todas.

Como atividade complementar, sugira que, em casa e em 
grupos, eles leiam os textos ou assistam aos vídeos propostos, 
como os sugeridos a seguir, sobre violência autoprovocada 
e suicídio, e preparem uma apresentação para ser feita em 
uma próxima aula combinada para isso, em que eles possam 
fazer uma roda de conversa para discutir o assunto. Proponha 
também que eles, após as apresentações, selecionem algumas 
informações para fazer uma campanha na escola sobre auto-
mutilação e suicídio, a qual pode ser feita por meio de painéis, 
cartazes ou postagens no blogue da escola, levando-os a com-
preender a importância de discutir esse assunto com todos. 

Comente com os alunos que, em alguns quadros de de-
pressão, a dor que a pessoa sente é tão intensa que ela recorre 
à automutilação como forma de punição. Os dados das últimas 
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pesquisas chamam a atenção para o número de pessoas, prin-
cipalmente entre adolescentes do sexo feminino, que sofrem 
com esse comportamento. No entanto, chame a atenção deles 
para que o fenômeno nem sempre é consequência de uma dor 
profunda. Com as redes sociais, é muito fácil encontrar ado-
lescentes e mesmo celebridades ensinando a se automutilar, 
o que é uma atitude irresponsável e pode ter consequências 
sérias para a saúde da pessoa que comete esse ato, além de não 
ajudar a passar a dor, apenas substitui uma pela outra.

Você pode pesquisar textos e reportagens sobre os seguin-
tes temas e discuti-los com os alunos:

 • Psiquiatra fala sobre automutilação na adolescência. 

 • Adolescentes fazem da automutilação um pedido de socorro.

 • Automutilação de adolescentes: estamos diante de uma 
epidemia?

 • Setembro Amarelo.

Pesquisando para ampliar conhecimento
Em seguida, oriente os grupos a como devem proceder 

para a realização da pesquisa, seja na biblioteca ou on-line 
usando a sala de informática, utilizando o roteiro proposto e 
fazendo o registro das informações obtidas, a fim de, depois, 
utilizar na produção do conteúdo para a revista digital. 

Dependendo do local em que os grupos vão realizar a pes-
quisa, talvez precise agendar para poder usar as instalações. 
Deixe que os grupos decidam como, quando e onde querem 
fazer a pesquisa, propondo que ela seja feita como tarefa para 
casa. Os grupos devem se organizar internamente para essa 
atividade, planejando quem fará qual tarefa.

Lembre-os de que cada grupo deve preparar uma apre-
sentação com os dados obtidos na pesquisa, para comparti-
lhar com toda a turma, verificando qual conteúdo será usado 
na revista digital. Caso seja necessário, ajude-os a elaborar 
gráficos com alguns dos dados obtidos. Combine com a turma 
que as apresentações serão feitas na próxima aula e cada gru-
po terá de 5 a 10 minutos para a sua apresentação. Assim, eles 
vão preparar o material levando o tempo disponível em conta. 

Também converse com eles para providenciarem o que 
usarão de apoio para a apresentação, como projetor de ima-
gem, cartazes etc. 

Saiba+
Leia com a turma o boxe Saiba+, sobre as normas ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) para a citação de fontes. 

Pergunte por que a citação de fontes é importante. Veja 
se estão conscientes da importância de dar o devido crédito 
à fonte. Não citar a fonte pode configurar plágio, o que re-
presenta um crime de violação aos direitos autorais. O outro 
intuito de citar a fonte está em possibilitar ao leitor acessar 
mais informações relacionadas ao texto.

As normas estabelecem regras e convenções para que 
as informações que compõem a citação sejam organizadas e 
facilmente identificadas. Aparecem em pesquisas e documen-
tos técnicos, bibliografias, resenhas, entre outros materiais. 
Eles poderão vê-las nas Referências Bibliográficas dos projetos 
em seus livros.

Aula 4 (Página 150)

Inicie a aula pedindo aos alunos que formem um semicír-
culo para iniciar as apresentações. Faça um sorteio a fim de 
organizar a ordem de apresentação dos grupos e combine se 
haverá algum tempo para comentários após cada apresenta-
ção ou ao final de todas. Peça também a um aluno (ou mais 
de um) que se voluntarie para avisar aos grupos quando faltar  
1 minuto para o fim do tempo máximo permitido; assim o 
grupo terá tempo para fazer a conclusão. 

Caso ache necessário, utilize mais uma aula para finalizar 
as apresentações e a discussão sobre quais informações vão 
compor a revista. Lembre-os de que nessa discussão eles são 
os atores principais, você vai apenas monitorar o desenvol-
vimento da atividade, mas eles devem conduzir a discussão 
e tomar as decisões necessárias para selecionar o conteúdo 
para a revista.

Oriente-os a como conduzir a discussão, explicando, por 
exemplo, que deve ter:

 • moderador para conduzir os trabalhos;

 • secretário para tomar nota do que for decidido.

Aula 5 (Páginas 150 e 151)

Pré-pesquisa com especialistas

A fase de seleção de quem será entrevistado deve ser 
feita em conjunto com toda a turma. Após elencar todos os 
possíveis entrevistados, decidam qual grupo vai realizar qual 
entrevista. Assim, cada grupo entrará em contato com seu 
entrevistado para apresentar o projeto, fazer o convite para 
a entrevista, agendar dia, horário, obter permissão para o uso 
de imagem (se for o caso) etc. Estabeleça um tempo de apro-
ximadamente 15 minutos para essa atividade, por exemplo. 

Após a definição do entrevistado que cada grupo vai 
entrevistar, ajude-os na elaboração do roteiro de entrevista, 
explicando como podem montá-lo e quais perguntas são mais 
adequadas a cada entrevistado, dependendo da especialidade 
de cada um. No Livro do Aluno, há uma sugestão de roteiro, 
o qual pode ser complementado ou adaptado. 

Ajude-os também no planejamento da entrevista, levando 
em consideração qual a melhor forma de registrar a entrevista 
(gravar, anotar, filmar); se haverá imagem do entrevistado 
(foto, por exemplo); autorização de uso de imagem e do que 
foi declarado na entrevista etc. 

Para concluir a atividade, peça que toda a turma discuta 
as perguntas elaboradas para o roteiro, sugerindo mudanças 
ou novas questões, bem como a estratégia que será utilizada 
na entrevista (meios e ferramentas). 

Ressalte que a entrevista é uma tarefa para casa, ou seja, 
para ser feita em horário extraclasse. 

Prepare-os também para o trabalho pós-entrevista, pois 
na próxima aula eles deverão apresentar os resultados das 
entrevistas. Cada grupo deve analisar as informações colhidas 
durante a(s) entrevista(s), fotos, gravações de áudio etc., ou 
seja, fazer a curadoria desse material para selecionar o que 
pode ser utilizado na revista digital.
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Após essa seleção, cada grupo deve preparar uma apre-
sentação para mostrar à turma os resultados que obtiveram 
com a(s) entrevista(s), compartilhando as informações. 
Combine previamente com eles quanto tempo cada grupo 
terá para apresentar seu material, a fim de que possam pro-
duzir a apresentação com base nisso. Também os oriente 
a produzir um roteiro para seguir durante a apresentação, 
o qual deve servir apenas de orientação, ou seja, não deve 
ser lido. Diga também que eles podem preparar gráficos, 
incluir imagens, infográficos etc., para ilustrar e comple-
mentar a apresentação. 

Aula 6 (Página 151)

Inicie a aula retomando o assunto da aula anterior e 
esclarecendo eventuais dúvidas. Pergunte como foram as 
entrevistas e a experiência de entrevistar outra pessoa, o que 
acharam interessante de fazer e o que fariam diferente em 
uma próxima vez. 

Pós-pesquisa com especialistas

Nesse momento, reforce com os alunos que esta é mais 
uma etapa do produto final. Após a realização das entrevis-
tas, os grupos devem organizar as informações obtidas para 
compor uma apresentação digital. Oriente-os a seguir o que 
foi proposto no Livro do Aluno: apresentar o entrevistado e 
utilizar recursos digitais para compartilhar partes do material 
obtido com as entrevistas. 

Ao final, comente que os alunos deverão se reunir e decidir 
quais materiais (fotos, vídeos, depoimentos e dados) irão para 
a revista digital.

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e 
experiências da etapa para que copiem no caderno, avaliem 
se compreenderam ou não e identifiquem o que precisa 
ser esclarecido.

ETAPA 2

Aulas 1 e 2 (Páginas 152 a 154)

Perguntas mobilizadoras
No início da aula, peça aos alunos que façam uma roda de 

conversa para discutir as perguntas mobilizadoras propostas 
partindo do conhecimento prévio de cada um. Conforme eles 
forem respondendo, novas questões podem ser formuladas 
e outras ajustadas; no entanto, todas devem girar em torno 
de hábitos de leitura; suporte: impresso ou digital; quais 
as características de uma revista impressa e uma digital; o 
público-alvo de cada uma etc. 

Após esse início, proponha a leitura do texto do Livro do 
Aluno em duplas, para que eles possam perceber o que já 
sabem e o que ainda precisam saber sobre revistas digitais a 
fim de construir uma. Peça que façam uma tabela, colocando 
o que eles já sabem em uma coluna e o que ainda precisam 
pesquisar (as dúvidas) em outra. 

Passos para a construção da revista digital

Com os mesmos grupos, oriente-os a ler as propostas 
de elaboração, publicação e divulgação da revista digital, 
apresentada no Livro do Aluno. No Passo 1, o livro orienta 
uma pesquisa em sites confiáveis e dá dicas sobre a produção e 
quais ferramentas utilizar. Os alunos também deverão pesqui-
sar os tipos de layout existentes para que eles possam decidir 
qual utilizar. Sugira alguns sites, como o indicado no item 2.

No Passo 2, os alunos deverão começar a estruturar a re-
vista, bem como a definir o nome, as seções que vão existir, as 
cores a serem utilizadas, o público-alvo e como serão divididas 
as tarefas e as equipes. 

No Passo 3, a turma deverá se preocupar com o conteúdo 
da revista, ou seja, definição dos textos, imagens, gráficos e 
infográficos. Para a produção textual, você pode pedir a ajuda 
do professor de Língua Portuguesa. Oriente-os a fazer primeiro 
um esboço, o qual deverá ser revisto e passado a limpo. Na 
revisão, além de observarem se o texto está transmitindo de 
forma clara o que se pretende, se tem as principais caracterís-
ticas do gênero textual, deve-se também verificar se há algum 
problema ortográfico e/ou gramatical. Os textos podem ser 
dos mais variados gêneros, como reportagens e artigos. Esse 
passo será retomado na Etapa 5, quando eles forem de fato 
produzir os textos.

No Passo 4, que é o último, a turma deverá pensar como 
será feita a publicação e a divulgação da revista. Para a 
divulgação, oriente-os a planejar qual será o meio utilizado 
(impresso, digital etc.), se vão fazer banners/cartazes/fôlderes, 
quais elementos (imagens, tipos de fontes etc.) serão adiciona-
dos ou empregados no material, como será a divulgação para 
o público externo à escola (entrevistados, familiares, amigos, 
membros da secretaria de educação), como será o convite a 
esse público externo etc. Também devem incluir no planeja-
mento quais materiais serão necessários e o cronograma para 
essa parte, ou seja, quando cada tarefa de divulgação deve ser 
concluída. Lembre-os de que o material de divulgação deve 
ser atraente e chamar a atenção do público-alvo. Esse passo 
será retomado na Etapa 6.

Embora alguns passos vão ser feitos mais adiante, é 
importante que as tarefas já estejam previamente definidas; 
assim eles terão de forma clara a noção do que devem e não 
devem fazer e quando.

Para concluir a aula, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e expe-
riências da etapa para que copiem no caderno, avaliem se com-
preenderam ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 3

Aula 1 (Páginas 155 e 156)

No começo da aula, verifique com os alunos as tarefas que 
ficaram para fazer em casa. Veja se há alguma dúvida ou se eles 
precisam de explicação extra para completar alguma tarefa.  
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Também confira se eles estão dentro do cronograma que es-
tipularam para a etapa de divulgação, pois, se houver atraso, 
este poderá interferir na conclusão do projeto. 

Perguntas mobilizadoras

Logo após, proponha aos alunos que discutam as pergun-
tas mobilizadoras. Para isso, devem formar um semicírculo e 
combinar quem vai começar a discussão e como farão para 
indicar que querem se expressar. Ajude-os a observar quando 
estão respondendo embasados em algo que leram ou assisti-
ram, como um documentário, artigo científico etc., ou quando 
estão dando opinião, ou seja, leve-os a perceber a diferença 
entre argumentar e dar opinião. 

De acordo com as respostas que surgirem, incentive-os a 
elaborar novos questionamentos, mas sem perder o foco no 
tema da etapa. É importante, nesta parte, que eles mostrem 
a noção que têm sobre o que é uma fonte confiável e como 
verificar se o site/página que encontramos nas buscas ou que 
acessamos nas redes sociais são confiáveis.

Aproveite esse momento para trabalhar fake news e 
como esse fenômeno causa prejuízos físicos e psicológicos 
não apenas às pessoas, mas também aos países, como no 
caso de notícias falsas em época de eleição ou sobre algum 
projeto do governo.

Selecione algum caso recente de fake news que possa 
atrair a atenção dos alunos, como algum comentário sobre 
um ator ou cantor famoso, para discutir em aula as conse-
quências, o impacto que essa desinformação pode causar e 
como podemos nos precaver em relação a elas.

Caso queira aprofundar o tema ou mesmo ampliá-lo, 
discutindo também o discurso de ódio que muitas vezes 
viraliza nas redes sociais, sugerimos uma aula invertida, ou 
seja, os alunos farão a leitura ou pesquisa em casa, anotarão 
o que acharem interessante ou as dúvidas e compartilharão 
na sala de aula, quando será feita uma discussão sobre o 
tema.

No item 3, Referências bibliográficas para o professor, ao 
final do projeto, há os links das sugestões de textos, sites e 
vídeos a seguir.

 • Fake News.

 • Sete em cada dez brasileiros acreditam em fake news sobre 
vacinas. 

 • Tudo Sobre – Fake News – Notícias Falsas. 

 • Discurso de ódio exige reescrever um novo capítulo da his-
tória da liberdade de expressão. 

 • Por que, afinal, o discurso de ódio é tão perigoso? 

 • A Tutela Jurídica dos sentimentos no discurso de ódio: quais 
são as previsões do Direito Privado? 

Além dos textos sugeridos, você pode propor que eles 
pesquisem novos textos para ampliar a coleta e a seleção  
de informações. 

Em sala de aula, proporcione um ambiente de compar-
tilhamento e aprendizado em pares, propondo primeiro 
que eles analisem o material lido e o coletado (caso façam 
pesquisa extra) em duplas, para discutir o que foi encontrado. 

Selecionem o que acharem mais importante para compartilhar 
com a turma.

Explique que esse conteúdo produzido também pode ser 
utilizado na revista digital.

Análise da tabela 1

Em seguida, explique que eles vão utilizar alguns dados 
estatísticos de uma pesquisa realizada para uma dissertação 
de mestrado com o título Depressão e satisfação de vida em 
crianças e adolescentes institucionalizados e não institucionali-
zados: estudo comparativo. Comente que eles vão observar e 
analisar esses dados para ver como a Matemática foi utilizada e 
auxiliou no resultado da pesquisa, preparando-os para a leitu-
ra dos dados estatísticos obtidos nas pesquisas que realizarão 
para produzir conteúdo para a revista digital. 

Com relação ao estudo feito em Covilhã, Portugal, com 
crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos, em 2012, pergun-
te o que eles acham que a pesquisa aborda apenas lendo o 
título. Deixe que eles elaborem hipóteses e façam suposições 
sem dar nenhuma dica se estão ou não no caminho certo. 
Depois, avance um pouco mais, pergunte com quem foi 
realizada a pesquisa, ou seja, quem era o público-alvo (outra 
informação que eles podem obter apenas lendo o título), 
e continue: pelo que sabemos sobre a pesquisa até agora, 
onde ela foi realizada?

Comente um pouco sobre o estudo, discutindo pontos 
importantes que os levarão a entender as tabelas propostas 
para análise no Livro do Aluno. A seguir, sugerimos algumas 
partes, mas você pode escolher ou acrescentar outras.

A problematização é em torno da relação entre a institucio-
nalização de jovens na faixa etária do estudo e os sintomas de 
depressão. Para isso os dados levantados com esse público foram 
comparados com outros de jovens na mesma faixa etária, só que 
não institucionalizados. Lembre aos alunos que o estudo tem 
como parâmetro a institucionalização em Portugal, diferente da 
que temos no Brasil. No entanto, os sintomas da depressão inde-
pendem disso, sendo comum a todos os que sofrem da doença. 

A metodologia utilizada no estudo parte de uma inves-
tigação com uma amostra de 59 crianças e adolescentes 
institucionalizados e não institucionalizados. Para atingir 
os objetivos, o pesquisador optou por um estudo de caso-
-controle para avaliar a relação causa-efeito:

Nestes casos, a investigação inicia-se com a seleção 
de um grupo de indivíduos numa condição específica 
(casos), e um grupo de pessoas que não se englo-
bam nessa condição (controle), neste caso específico, 
crianças institucionalizadas (casos) e crianças não 
institucionalizadas (controle) (MARTINS, 2012, p. 18).

Tabela 1. No Livro do Aluno, a introdução à pesquisa come-
ça pela Tabela 1, a qual explica a amostra do estudo: 31 (52,5%) 
do sexo masculino e 28 (47,5%) feminino, dentro da faixa de 
11 a 17 anos. Como ela traz a média de idade (M514,36 anos)  
e o desvio-padrão (SD 5 1,9006), é uma oportunidade de 
explicar média e desvio-padrão. Comente que, caso todos 
tivessem a mesma idade, ela seria representada pela média e 
o desvio-padrão é um parâmetro que mostra quão dispersos 
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os dados estão em relação à média. Portanto, quanto maior o 
desvio-padrão, mais afastados os dados estão da média. 

Depois dessas explicações, proponha que eles, em gru-
pos, reproduzam essa informação em um gráfico. Para isso, 
podem observar e analisar o gráfico de setores (pizza) do 
Livro do Aluno (p. 17). Caso tenham a possibilidade (agenda-
mento prévio da sala de informática, por exemplo, para esta 
atividade), diga que eles podem usar softwares de gráficos 
para ajudá-los e escolher o formato que quiserem, desde 
que a informação fique clara para o leitor. Essa atividade 
vai prepará-los para produzir gráficos para a apresentação 
dos resultados das pesquisas e também para colocarem em 
alguma matéria da revista digital.

Atividades 1 a 6. As atividades de 1 a 6 têm o objetivo de 
exercitar os conceitos de média aritmética e desvio-padrão, 
utilizando vários exemplos com os dados da tabela apresenta-
da (Tabela 1) para que os compreendam de maneira prática e 
simples e possam aplicar na análise de outros dados estatísticos. 

Antes de começarem, leia com a turma, no boxe Leia+,  
um texto da revista do Ipea, que explica de maneira bem 
prática e simples o entendimento sobre desvio-padrão, 
ao mesmo tempo que faz uma comparação com a média 
aritmética. A leitura do texto poderá ajudá-los a ter uma 
compreensão geral importante para que possam seguir na 
aplicação dos conceitos. 

Você poderá também abordar o tema falando das medidas 
de tendência central e de dispersão. Peça que imaginem uma 
pesquisa feita com milhares de pessoas. Para analisar os dados e 
chegar a conclusões, não seria possível verificar cada dado. Por 
isso, foram criadas as medidas de tendência central e de disper-
são. Você poderá escrever no quadro: “Medidas de tendência 
central” em um lado e “Medidas de dispersão” em outro, e indicar 
que em cada um desses “grupos” existem algumas ferramentas 
para analisar os dados. Pergunte se conseguem identificar a 
função das “ferramentas” de cada lado. Possivelmente, eles 
vão expressar ideias relacionadas a centro, concentração, uni-
cidade no primeiro e diferença, variação, no outro. Em seguida, 
você poderá escrever “Média aritmética” abaixo de “Tendência 
central” e “Desvio-padrão” abaixo de “Dispersão”. Explique que 
as medidas de tendência central – como a média aritmética 
– expressam um dado que resuma ou sintetize a informação 
do todo, enquanto as de dispersão – como o desvio-padrão – 
informam quanto os dados variam. Portanto, essas medidas 
têm funções complementares e são importantes ferramentas 
no processo de analisar os dados de uma pesquisa.

Ainda em grupos, peça a eles que analisem os dados da 
Tabela 1 para responder às questões propostas. Estipule um 
tempo, por exemplo 15 minutos, e proponha que a verificação 
dos resultados seja feita de forma coletiva. Além do resultado, 
peça que expliquem como chegaram a ele, quais foram os pas-
sos ou as estratégias utilizadas. Geralmente, é mais fácil que 
um aluno explique para o outro, ou os outros, determinado 
tópico/assunto e o colega entenda melhor do que o professor 
explicando, pois a linguagem é menos técnica e o que para 
o professor pode parecer muito claro e fácil, nem sempre é 

para o aluno. Então, ao ter um colega ou um grupo de colegas 
explicando, a compreensão é mais efetiva.

Lembre-se!

Leia o texto deste boxe com a turma, apenas quando 
observar que todos os alunos tiveram a compreensão prática 
da função dos dois grupos de medidas. Após o entendimento 
geral e prático, você poderá sugerir uma leitura coletiva dos 
exemplos e cálculos feitos para determinar cada tipo de medida.

Aulas 2 e 3 (Páginas 156 a 159)

Inicie a aula perguntando se ficou alguma dúvida. Em 
seguida, explique que eles darão prosseguimento à análise 
de outras tabelas e dados da pesquisa, quando vão entender 
outros conceitos matemáticos. 

Análise da Tabela 2

Explique que a Tabela 2 divide a amostra por faixa de 
idade; para isso forma dois grupos (ou subgrupos), um de 
11 a 13 anos e outro de 14 a 17, trazendo o número total de 
participantes do estudo por faixa e por porcentagem.

Peça que, em grupos, analisem a tabela e respondam às 
perguntas propostas. Para a verificação dos resultados, proponha 
que a atividade seja coletiva, como nas atividades relacionadas 
à Tabela 1.

Entendendo o questionário para a análise estatística

Para ajudar os alunos a entender e analisar as tabelas 8 e 
10 (que seguem a numeração do estudo e não a ordem em 
que aparecem no Livro do Aluno), explique algumas partes 
do estudo, como as sugeridas a seguir, que tratam dos instru-
mentos e das escalas utilizados. 

No estudo, vários instrumentos foram utilizados para a 
coleta de dados. Neles, encontramos escalas baseadas no 
Modelo Multiaxial de Achenbach, que faz uma avaliação 
emocional e comportamental por meio dos dados colhidos de 
diferentes fontes, como pais e professores. Segundo Martins 
(2012, p. 25-26):

A análise fatorial do estudo americano de Achenbach 
(1991) encontrou uma estrutura que compreende oito 
fatores, também denominados escalas ou síndromas. 
Deste modo, as escalas baseiam-se em 89 itens co-
muns a três instrumentos: Child Behavior Checklist 
Questionnaire – CBCL (Inventário do Comportamento 
da Criança para Pais), Teacher Report Form – TRF 
(Inventário do Comportamento da Criança para Pro-
fessores) e o Youth Self Report -YSR, (Questionário de 
Autoavaliação para jovens) (Soares, 2000; Henriksen, 
Nielsen & Bilenberg, 2012).

No estudo de Achenbach (1991), os fatores foram 
divididos em escalas de Isolamento, Queixas Somáticas, 
Ansiedade/Depressão, Problemas do Pensamento, 
Problemas de Atenção, Comportamento Delinquente 
e Comportamento Agressivo (Pedrero et al., 2012). 

Estas escalas aglutinam-se em duas grandes dimen-
sões da Psicopatologia infantil: Escalas de Internalização 
(que agrupa sintomas de natureza subjetiva, ansiedade 
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e depressão) e Escalas de Externalização (que agrupa 
sintomas manifestos com um claro impacto nos 26 
contextos sociais, problemas de comportamento, 
abuso de substâncias e hiperatividade) (Soares, 2000; 
Pedrero et al., 2012). 

Este modelo é então constituído por diversos ins-
trumentos de avaliação, os inventários, a entrevista 
clínica semiestruturada e a grelha de observação. Para 
este estudo em particular, foram apenas utilizadas 
as adaptações portuguesas dos inventários devido a 
condicionamentos psicométricos.

Se achar necessário, após a explicação sobre a metodolo-
gia da pesquisa, mostre um exemplo na lousa, para os alunos 
entenderem como os dados da tabela foram obtidos.

Encontre, a seguir, dois exemplos, considerando alguns 
elementos utilizados na pesquisa (como opções de resposta 
e subescalas) e dados imaginários (a quantidade de jovens e a 
pontuação total das respostas), com fins didáticos e para que 
possam compreender os mecanismos utilizados pela pesquisa 
para se chegar aos resultados apresentados nas tabelas.

Segundo a pesquisa, para cada subescala do instru-
mento YSR (Youth Self-Report), o jovem tem três opções 
de respostas:

 • 0 – Quando a descrição da questão não se aplica a ele.

 • 1 – Quando a descrição da questão às vezes se aplica 
a ele.

 • 2 – Quando a descrição da questão se aplica a ele.

Se para a subescala 1 (Comportamento antissocial) 
há 13 questões, somando a pontuação das 13 questões, 
o jovem pode ter, no mínimo, zero ponto e, no máximo, 
26 pontos. 

Exemplo 1
Com isso, vamos supor que 10 jovens responderam 

às 13 questões e somaram as seguintes pontuações:

Jovem 1 Jovem 2 Jovem 3 Jovem 4 Jovem 5

2 0 2 1 5

Jovem 6 Jovem 7 Jovem 8 Jovem 9 Jovem 10

0 0 1 0 4

Assim, temos: 

 • Valor máximo (corresponde ao maior valor da 
pesquisa):

valor máximo 5 5 (jovem 5)

 • Valor mínimo (corresponde ao menor valor da 
pesquisa):

valor mínimo 5 0

 • Média (determinada pela razão entre a somatória 
dos valores e o total de valores):

M 5 
10

2 0 2 1 5 0 0 1 0 41 1 1 1 1 1 1 1 1  5  

 5 
10
15  5 1,5

 • Mediana (corresponde ao termo central dos valores):

Ordenando os valores, tem-se: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 4, 5. 

Como a quantidade de valores é par (10 valores), os termos 

centrais correspondem ao quinto (1) e ao sexto (1) valores. 

Assim, a mediana é a média aritmética desses valores. 

Med 5 
2

1 11
51

 • Moda 

Aproveite para apresentar aos alunos mais um con-

ceito de medidas de tendência central: a moda.

Explique que a moda é, dado um conjunto de dados, 

o valor mais frequente. Neste caso, observa-se que o valor 

mais frequente é “0”. Portanto:

Moda 5 0

 • Variância (é uma medida de dispersão dos valores 

e mede quão distantes os valores estão da média.  

O cálculo da variância populacional é obtido pela 

soma dos quadrados da diferença entre cada valor 

e a média aritmética, dividida pela quantidade de 

elementos observados. Se fosse uma variância amos-

tral, seria dividida pela quantidade de elementos 

observados, menos uma unidade). Assim, nesse caso:

Var 5 [(0 2 1,5)2 1 (0 2 1,5)2 1 (0 2 1,5)2 1

1 (0 2 1,5)2 1 (1 2 1,5)2 1 (1 2 1,5)2 1 (2 2 1,5)2 1

1 (2 2 1,5)2 1 (4 2 1,5)2 1 (5 2 1,5)2] 4 10

Var 5 2,85 

 • Desvio-padrão (como a variância é uma medida de 

dispersão muito influenciada por valores que estão 

muito distantes da média, principalmente pelo fato 

de a diferença entre cada valor e a média estar ele-

vada ao quadrado, para amenizar esse problema, 

calculamos o desvio-padrão (v), que é uma outra me-

dida de dispersão e corresponde à raiz quadrada do 

valor da variância):

, ,2 85 1 68var5 ] 5 ] 5v v v

Análise da Tabela 3

Em seguida, divida os alunos em duplas e oriente-os a ana-
lisar a Tabela 3 e resolver os oito itens propostos na Atividade 1. 
Incentive-os a discutir como vão responder e quais argumentos 
poderão ser utilizados para justificar as respostas. 

Estipule um tempo hábil ao final da aula para fazer uma 
correção coletiva, dando a oportunidade de os alunos expli-
carem como chegaram às respostas. Aproveite esse momento 
para transformá-lo em um compartilhamento de conheci-
mento, mudando a visão da correção como algo negativo e 
amedrontador caso a resposta não esteja certa. Lembre-os de 
que errar faz parte do processo. 

Verifique a possibilidade de a tarefa para casa ser assistir 
ao filme sugerido a seguir. Peça que tragam para a próxima 
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aula qual foi a problemática central do filme e qual a estratégia 
utilizada para superar o problema, ou seja, qual foi a solução. 

 • O homem que mudou o jogo (2011), com Brad Pitt, Jonah 
Hill e Philip Seymour Hoffman. Direção: Bennett Miller.

Aulas 4 e 5 (Página 160)

Para iniciar a aula, verifique o que encontraram de proble-
matização e solução na história do filme indicado. Incentive-
-os a compartilhar o que acharam e a percepção que tiveram 
sobre a história. Divida a lousa em duas colunas: em uma 
escreva a problematização e na outra a solução. Conforme 
forem respondendo, vá anotando na lousa para que cheguem 
a uma conclusão final de toda a turma. Não descarte nenhuma 
resposta, apenas os ajude a ir ajustando-as/adaptando-as de 
acordo com as análises e percepções que os alunos forem 
tendo ao falarem sobre o filme. 

Espera-se que eles percebam que, como o pequeno time 
não tinha muito dinheiro para investir e concorrer em pé de 
igualdade com os grandes, teve de desenvolver sua própria 
estratégia, destacando-se entre as equipes favoritas do MLB. 
Para isso, utilizou uma base estatística, criando um sistema que 
oferecesse probabilidades reais de acordo com os conceitos 
matemáticos e não com o conhecimento empírico. 

Após a conversa sobre o filme, resolva com os alunos outro 
exemplo que os ajudará na leitura dos dados apresentados 
nas tabelas do Livro do Aluno.

Lembre-os de que, na pesquisa, para cada subescala 
do instrumento YSR (Youth Self-Report), ou Questionário 
de Autoavaliação para Jovens, o jovem tem 3 opções 
de resposta:

 • 0 – Quando a descrição da questão não se aplica a ele.

 • 1– Quando a descrição da questão às vezes se aplica 
a ele.

 • 2 – Quando a descrição da questão se aplica a ele.

Exemplo 2
No exemplo anterior, foi utilizada a subescala 1 

(Comportamento antissocial). Agora, será a subescala 2 
(Problemas de atenção).

Assim, somando a pontuação das 14 questões, o 
jovem pode ter, no mínimo, zero ponto e, no máximo, 28 
pontos. Vamos analisar, estatisticamente, 2 grupos com 
10 jovens que responderam às 14 questões.

Grupo 1
Os jovens do grupo 1 somaram as seguintes pon-

tuações:

Jovem 1 Jovem 2 Jovem 3 Jovem 4 Jovem 5

2 25 2 1 5

Jovem 6 Jovem 7 Jovem 8 Jovem 9 Jovem 10

0 0 1 15 26

Assim, temos:

 • Valor máximo (corresponde ao maior valor da pes-
quisa):

valor máximo 5 26 (jovem 10)

 • Valor mínimo (corresponde ao menor valor da 
pesquisa):

valor mínimo 5 0

 • Média: 

 M 5 
10

2 25 2 1 5 0 0 1 15 261 1 1 1 1 1 1 1 1  5  

5 
10
77  5 7,7

 • Mediana: 

Ordenando os valores, tem-se: 0, 0, 1, 1, 2, 2, 5, 15, 
25, 26. Como a quantidade de valores é par (10 valores), 
os termos centrais correspondem ao quinto (2) e ao 
sexto (2) valores. Assim, a mediana é a média aritmética 
desses valores. 

Med 5 
2

2 21
5 2

 • Moda: 

Neste caso, há três valores que ocorrem com maior 
frequência: 0, 1 e 2.

Portanto, a moda é representada por esses três 
valores. 

 • Variância: 

Var 5 [(0 2 7,7)2 1 (0 2 7,7)2 1 (1 2 7,7)2 1

1 (1 2 7,7)2 1 (2 2 7,7)2 1 (2 2 7,7)2 1 (5 2 7,7)2 1

1 (15 2 7,7)2 1 (25 2 7,7)2 1 (26 2 7,7)2] 4 10

Var 5 96,81 

 • Desvio-padrão: 
var , ,96 81 9 835 ] 5 ] 5v v v

Grupo 2
Os jovens do grupo 2 somaram as seguintes pon-

tuações:

Jovem 1 Jovem 2 Jovem 3 Jovem 4 Jovem 5

8 15 10 10 5

Jovem 6 Jovem 7 Jovem 8 Jovem 9 Jovem 10

5 5 7 9 3

Assim, temos: 

 • Valor máximo (corresponde ao maior valor da pesquisa):

valor máximo 5 15 (jovem 2)

 • Valor mínimo (corresponde ao menor valor da pesquisa):

valor mínimo 5 3 (jovem 10)

Continua  
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 • Média: 

 M 5 
10

8 15 10 10 5 5 5 7 9 31 1 1 1 1 1 1 1 1  5  

5 
10
77  5 7,7

 • Mediana: 

Ordenando os valores, tem-se: 3, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 

10, 15. Como a quantidade de valores é par (10 valores), 

os termos centrais correspondem ao quinto (7) e ao 

sexto (8) valores. Assim, a mediana é a média aritmética 

desses valores. 

Med 5 
2

7 81
5 7,5

 • Variância: 

Var 5 [(3 2 7,7)2 1 (5 2 7,7)2 1 (5 2 7,7)2 1

1 (5 2 7,7)2 1 (7 2 7,7)2 1 (8 2 7,7)2 1 (9 2 7,7)2 1

1 (10 2 7,7)2 1 (10 2 7,7)2 1 (15 2 7,7)2] 4 10

Var 5 11,01 

 • Desvio-padrão: 

var , ,11 01 3 315 ] 5 ] 5v v v

Após a explicação, organize os dados obtidos em 

uma tabela e oriente os alunos a analisar os dois grupos. 

Grupo 1 Grupo 2

Valor mínimo 0 3

Valor máximo 26 15

Média 7,7 7,7

Mediana 2 7,5

Desvio-padrão 9,83 3,31

Espera-se que os alunos concluam o seguinte: 

 • como a mediana e o valor mínimo no grupo 1 são 

menores (com as médias iguais), os jovens deste 

grupo têm um índice médio de depressão menor 

que os jovens do grupo 2. Entretanto, como o valor 

máximo e o desvio-padrão do grupo 1 são maiores 

que os valores do grupo 2, os jovens mais depressivos 

do grupo 1 têm níveis de depressão maior que os 

jovens mais depressivos do grupo 2, o que pode ser 

verificado analisando os dados das tabelas;

 • como o desvio-padrão no grupo 2 é bem menor do 

que no grupo 1, os dados estão menos dispersos 

no grupo 2, e, portanto, estão mais próximos da 

média. Como os dados estão menos dispersos, a 

mediana fica mais próxima da média. Se os valores 

fossem todos iguais à média, a moda e a mediana 

seriam iguais.

  Continuação

Explique a eles que as tabelas mostram os resultados 
de apenas uma subescala do YSR, de um total de 6. Então, 
supondo que a ferramenta YSR analisasse apenas essa 
subescala, lance a seguinte questão para os alunos: “Se 
o ponto crítico fosse 15 pontos, ou seja, os jovens que 
pontuassem com mais de 15 pontos estariam com níveis 
de depressão preocupantes, qual grupo deveria ter mais 
atenção dos especialistas?”. Conclua com os alunos que o 
grupo 1 deveria receber mais atenção dos especialistas, 
pois tem mais jovens com pontuação acima de 15 pon-
tos. Oriente-os a perceber que, mesmo a mediana sendo 
menor, é o grupo que deveria receber mais atenção.

Esse último exemplo serve para mostrar que a análise 
estatística não deve ser realizada com a análise de apenas 
um parâmetro.

Tabela 10
Divida os alunos em duplas e oriente-os a analisar a Tabela 

10 e resolver os itens propostos na Atividade 1. 

Quando as duplas finalizarem a análise, oriente-os a 
formar uma roda de conversa e expor as conclusões. Depois, 
discutam com toda a turma como os conceitos que foram 
revistos e as novas informações podem ser incorporados ao 
projeto e fazer parte do conteúdo da revista. 

No final da aula, oriente-os a fazer uma avaliação do apren-
dizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e experiências 
da etapa para que copiem no caderno, avaliem se compreen-
deram ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 4

Aulas 1 a 5 (Páginas 161 a 163)

Perguntas mobilizadoras
Para iniciar a aula, peça aos alunos que sentem em semi-

círculo e proponha a discussão em torno das perguntas mobi-
lizadoras. Existem outros problemas de saúde, como o burnout 
e o estresse, que apresentam alguns sintomas parecidos com 
os da depressão. Se achar necessário, oriente-os a ler o artigo 
“Entenda as principais diferenças entre burnout, estresse e 
depressão”, para que compreendam as diferenças. Motive-os 
a participar e a elaborar hipóteses em cima do conhecimento 
prévio, do que eles conhecem sobre o bairro e do que já co-
letaram de informações sobre o tema do projeto. Oriente-os 
a não fugirem do tema caso surjam novos questionamentos. 

Explique que agora eles vão realizar uma pesquisa e, tam-
bém, investigar as redes de apoio local disponíveis às pessoas 
que sofrem de depressão, aos familiares e amigos.

Um manifesto a favor da vida!
Convide-os a fazer uma leitura compartilhada do texto 

”Um manifesto a favor da vida!”. Comece a analisar junto com 
eles o título, o que ele nos transmite, o que podemos inferir 
sobre o texto pelo  título. Ouça todas as hipóteses e inferências, 
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registre-as na lousa, se achar necessário, e prossiga com a 
leitura, dando a oportunidade para novas inferências serem 
feitas e as hipóteses serem confirmadas ou não.

Atividade 1. Em seguida, peça que, em grupos, de-
senvolvam a Atividade 1, pesquisando alguma instituição 
do bairro ou da cidade que trabalhe com apoio a jovens 
com depressão. Após fazer um breve “mapeamento” (eles 
podem utilizar mapas do bairro disponíveis na internet ou 
algum programa gratuito de georreferenciamento), é o 
momento de escolher quem ficará responsável por entrar 
em contato com as instituições selecionadas, apresentar o 
projeto e convidar um representante para compor a roda 
de conversa. Após o aceite pelo representante, oriente os 
alunos a agradecer e explicar o objetivo desse momento 
do projeto: 

 • tirar dúvidas em relação a como identificar os sinais de 
depressão em jovens, as situações mais comuns e ma-
neiras de apoiá-los;

 • conhecer algumas medidas de prevenção e tratamento.

No dia da conversa, peça aos alunos que expliquem 
para o convidado que o que será debatido na roda de con-
versa será transformado em conteúdo para a revista digital 
e ajudará na construção do questionário que irá fazer parte 
da pesquisa com os alunos da escola para identificar como 
eles estão em relação à depressão. Além disso, os resultados 
da pesquisa farão parte da revista digital e poderão ser 
transformados em ações preventivas e de apoio a pessoas 
com tendência à depressão ou que estão com essa doença.

Caso queiram, poderá haver mais de um convidado na 
mesma roda ou serem organizadas várias rodas, colhendo, 
assim, diversas informações de especialistas diferentes.

A sugestão é que a roda de conversa seja realizada em 
horário extraclasse para que outras turmas também sejam 
convidadas, por exemplo. Lembre os alunos de formalizar o 
convite e pedir as devidas autorizações, seja para o convidado, 
seja para a coordenação da escola.

Terão também de obter autorização para usar uma das de-
pendências da escola e agendar o horário que seja compatível 
tanto para a turma quanto para o entrevistado-convidado. 

Depois de toda essa parte pronta, oriente-os a realizar o 
roteiro, que deve ser enviado previamente ao entrevistado. 
O roteiro deve conter perguntas relacionadas ao tema do 
projeto e que respondam aos objetivos propostos. Como 
será uma atividade oral, é importante que a roda de conversa 
seja gravada ou filmada e esse material seja transcrito depois 
para poder ser transformado em conteúdo da revista. Verifi-
que antes se o entrevistado autoriza o registro da conversa 
em um desses formatos e a tirar foto, por exemplo, para ser 
colocada na revista.

As atividades de entrar em contato para convidar um 
representante e o roteiro podem ser feitas paralelamente: 
enquanto uma parte da turma faz a primeira ação, a outra 
prepara o roteiro. Estipule um tempo para isso, pois entrar em 
contato provavelmente será uma atividade extraclasse, o que 

implicará vários cuidados: como conversar com a instituição; 
como explicar a proposta, mostrando que é um trabalho sério 
etc. Isso tudo deverá ter a supervisão de um adulto, alguém 
que possa apoiá-los sem, no entanto, fazer por eles. 

Para essa parte do projeto, o professor de Língua Portu-
guesa poderá auxiliar os alunos.

Agora é a sua vez!

Elaboração da pesquisa
Para a realização da pesquisa, é importante que os alunos 

observem todos os passos orientados no Livro do Aluno. Eles 
devem ter clareza sobre o(s) objetivo(s) da pesquisa e a for-
ma que vão utilizar os dados depois como conteúdos para a 
revista digital. Por se tratar de um tema relacionado à saúde 
(física e emocional), é fundamental que a pesquisa seja valida-
da por algum profissional da área, podendo ser o convidado 
da instituição a qual contataram na atividade anterior. Como 
aprenderam a ler/construir tabelas com média, desvio-padrão 
etc., oriente-os a elaborar questões que possam ser traduzidas 
em tabelas e gráficos. Por isso, devem ter cuidado ao elaborar 
o questionário.

Antes de seguir para a elaboração das questões, leia 
com a turma o boxe Lembre-se!, que descreve a importân-
cia do sigilo das informações. O sigilo dos dados deve ser 
mantido em qualquer pesquisa como um dos princípios 
básicos, a fim de garantir a segurança dos dados pessoais 
do entrevistado e dar credibilidade à pesquisa. Para o tema 
da depressão, além do sigilo, converse sobre a possibilidade 
de se aplicar a pesquisa com anonimato. O sigilo garante 
que os dados pessoais não serão divulgados e expostos, 
mas quem organiza ou analisa os dados poderia identificar 
o respondente. O anonimato possibilita que as respostas 
sejam enviadas ao organizador da pesquisa sem que este 
saiba a origem (ou quem é o respondente). Esse fator po-
derá garantir que os respondentes sintam-se mais seguros 
em responder à pesquisa sobre o tema da depressão. Os 
formulários eletrônicos oferecem essa funcionalidade e 
poderão ser conhecidas e aplicadas, quando pesquisarem 
essas ferramentas. 

Você pode sugerir algumas perguntas e orientá-los quan-
to a utilizarem perguntas abertas e fechadas, como vão tabular 
os dados, fazer a leitura e o agrupamento das respostas das 
perguntas abertas para poder transformar isso em códigos, 
por exemplo, que ajudarão a colocar as respostas em tabelas/
gráficos na análise.

Lembre-os de que todas as perguntas devem ser nume-
radas, assim como as respostas prévias “codificadas”, como as 
dos exemplos a seguir, retirados da pesquisa de dissertação 
vista no Livro do Aluno na etapa anterior.

A seguir, veja alguns exemplos da pesquisa, das diferen-
tes maneiras de definir a pontuação. No caso da pesquisa a 
ser realizada pelos alunos, essa pontuação poderá ajudar a 
identificar o nível de alguns sintomas. 
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[...]

Para cada afirmação abaixo, deve escolher um dos 
números que melhor representa o quanto concorda 
com a afirmação, relativamente a si mesmo, tendo por 
base que (1) corresponde a nem um pouco, o (2) a um 
pouco, o (3) a mais ou menos, (4) a bastante e por fim, 
(5) a muitíssimo. 

Todos os dados recolhidos a partir deste questio-
nário serão apenas utilizados para efeitos estatísticos, 
garantindo-se, deste modo, a total confidencialidade 
e o anonimato destes. Não existem respostas certas 
ou erradas, pois é importante que seja o mais sincero 
possível em todas as questões.

[...]

4. Tenho pessoas 
 que me ajudam.
(1) (2) (3) (4) (5)

5. É bom brincar  
com meus amigos.

(1) (2) (3) (4) (5)

[...]

Martins (2012, p. 90).

Tanto para essa parte de elaboração do questionário quan-
to para as posteriores da pesquisa, o professor de Língua Por-
tuguesa, bem como o de Ciências da Natureza, poderá auxiliar. 

Com a definição das perguntas que vão compor o questio-
nário, peça que leiam o boxe Saiba+ na página 162, indicando 
a possibilidade de construir o questionário on-line. Explique 
que essa é uma opção válida; no entanto, eles devem ter em 
mente que, para enviar os questionários para os respondentes, 
eles devem ter o e-mail destes, ou seja, deve haver uma etapa 
prévia para colher essa informação. 

A vantagem de usar esse recurso é a possibilidade de 
compilar os dados de forma rápida quando forem perguntas 
abertas, transformando-as em gráficos com facilidade. Para 
as perguntas abertas, eles terão de ler, agrupar as respostas 
semelhantes e codificá-las de acordo com o label definido. 
Só assim conseguirão verificar quantos respondentes deram 
determinada resposta. Por exemplo:

Vários respondentes deram respostas semelhan-
tes que puderam ser reunidas no label: Procuraria 
psicólogo ou outra assistência médica para iniciar 
um tratamento que ajudasse a combater a depressão.

Para esse label, o código dado foi o 20. Então, todas 
as respostas semelhantes receberam esse código. Na 
contagem final (ou tabulação), foi verificado que 15 
respondentes, de um universo de 100, por exemplo, 
deram essa resposta. 

Após o questionário ter sido revisado e validado, é o 
momento de aplicar a pesquisa. Oriente-os em relação a isso 
dependendo do meio que escolheram fazer a pesquisa: pes-
soalmente ou on-line. Independentemente do meio, alguns 
pontos devem ser considerados, como:

 • qual o período de aplicação da pesquisa?

 • como será aplicada (questionários impressos)?

 • quem vai aplicar?

 • quem vai checar para ver se todas as perguntas foram 
respondidas?

 • quem vai tabular os dados e codificar as perguntas abertas?

 • quem vai montar as tabelas e os gráficos?

 • quem fará a análise?

 • quem vai montar a apresentação dos dados para a turma? 

Para as atividades, pode e deve haver mais de um aluno 
realizando a mesma atividade; apenas precisam se organizar 
para não fazer nenhuma tarefa em duplicidade. 

Organizando os dados

Para entender melhor como os resultados de pesquisas 
são tabuladas e codificadas, sugerimos a matéria a seguir, cujo 
link está disponível no item 4 das Referências bibliográficas 
para o professor, ao final do projeto.

 • Tabulação e Análise de Dados. 

Apresentando os dados

Com os questionários todos aplicados e os dados com-
pilados, oriente-os na discussão dos resultados com a turma 
e também na apresentação dos resultados, indicando quais 
recursos podem utilizar como apoio para a apresentação e 
explicando que, se forem usar um roteiro, este deve ser para 
orientar e não deve ser lido.

Caso se decida por apresentar o resultado da pesquisa, seja 
parcial ou não, explique que antes devem pedir autorização para  
a coordenação da escola e conhecer os espaços disponíveis  
para isso. Depois devem pensar a forma que vão divulgar os da-
dos: cartazes pela escola, painel, palestra etc. As atividades para 
organizar e confeccionar o material para a divulgação da pesquisa 
devem ser propostas como atividades extraclasse. 

Lembre-os também de que parte dos resultados da pes-
quisa será utilizado no(s) conteúdo(s) da revista digital. 

No final da última aula, oriente-os a fazer uma avaliação do 
aprendizado até aqui. Liste na lousa as principais ações e expe-
riências da etapa para que copiem no caderno, avaliem se com-
preenderam ou não e identifiquem o que precisa ser esclarecido.

ETAPA 5 

Aulas 1 a 3 (Página 164)

Como nesta etapa será necessário utilizar softwares (como 
os de processamento de texto, diagramação etc.), agende pre-
viamente a sala de informática para que as aulas de produção 
da revista digital aconteçam lá. Quanto agendar, verifique ou 
solicite os softwares que serão necessários para a realização 
das tarefas, bem como o acesso à internet. 

Inicie a aula explicando aos alunos que chegou a hora de 
produzir a revista digital. Pergunte se eles têm alguma dúvida 
quanto às etapas anteriores e, se houver, solucione antes de 
dar prosseguimento à confecção da revista.
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Peça a eles que reúnam todas as informações selecionadas 
e registradas até aqui, para iniciar o planejamento do que vai 
fazer parte da revista.

Em seguida, é o momento de verificar quem está 
responsável por qual tarefa, ou seja, montar as equipes 
de trabalho: produção textual, de edição, diagramação, 
iconografia, além dos responsáveis pela publicação e di-
vulgação da revista. Alerte-os em relação ao cronograma 
e aos prazos de entrega. 

Lembre-os de que algumas etapas do processo já fo-
ram realizadas anteriormente, como a definição do projeto 
gráfico, o layout e as seções da revista, bem como eles já 
conversaram e dividiram as tarefas para os passos de cons-
trução da revista digital. 

Para a produção textual, o professor de Língua Portuguesa 
também pode auxiliá-los a utilizar vários gêneros jornalísticos, 
como reportagens, notícias, exposição de infográficos, perfil 
do leitor etc., e a incorporar imagens aos textos, como fotos 
e ilustrações.

Caso seja necessário mais tempo para finalizar as ativida-
des, combine com os alunos que eles façam isso em casa ou 
agendem um horário extraclasse na sala de informática para 
dar continuidade ao trabalho. Oriente-os a nomear os arquivos 
e salvá-los em uma pasta no computador, na nuvem ou pen-
drive, para poder utilizar em outro momento. É interessante 
que os arquivos não fiquem salvos apenas no computador, 
pois, se eles forem salvos na nuvem, por exemplo, podem 
ser acessados de qualquer lugar e a qualquer hora a partir 
do momento que quem queira acessar tenha permissão para 
isso, o que pode agilizar o processo.

Toda produção textual tem alguns passos a serem se-
guidos; por isso, depois do esboço escrito, o texto deve ser 
revisado e reescrito. Para a revisão, devem observar se o texto 
está claro, se faz sentido para o leitor, se há algum problema 
de ortografia etc. Quando o texto estiver revisado e os ajus-
tes feitos, já estará pronto para ser inserido na revista. Eles 
também podem sugerir alguma imagem para fazer parte 
do texto, e, geralmente, as imagens vêm acompanhadas de 
legendas para que não fiquem perdidas no meio do texto. 
A solicitação de imagem deve ser repassada para o pessoal 
encarregado pela iconografia, que vai pesquisar e selecionar 
a imagem mais adequada à solicitação feita pelo autor do 
texto e ao próprio texto.

Como sugestão, você pode propor que os alunos leiam 
um artigo, como "O documentário e a prática jornalística", 
cujo link está no Item 5, para que observem as principais 
características do gênero. 

ETAPA 6 

Aulas 1 e 2 (Página 165)

Inicie a aula explicando que ela será dedicada ao planeja-
mento da divulgação e do lançamento da revista digital, ou seja, 
do resultado do projeto, quando todos revisarão seus papéis 

para esses dois passos, ajustarão o cronograma e verificarão os 
materiais e recursos necessários para executar as tarefas. 

Para o planejamento, oriente-os a retomar a tabela produ-
zida na Etapa 2 para readequá-la às tarefas que ainda faltam, 
deixando-as ainda mais definidas e divididas, por exemplo, a 
parte iconográfica, quem será o responsável por fotos e quem 
será responsável pelas ilustrações (que podem ser feitas pelos 
próprios alunos).

Novamente, combine com eles que, caso seja necessário, 
as tarefas sejam concluídas ou aprofundadas em casa, como 
tarefa extra. Isso poderá ajudá-los a se organizar e ter respon-
sabilidade de concluir as atividades propostas. Lembre-os de 
que o material de divulgação deve ser atraente e chamar a 
atenção do público-alvo. 

Paralelamente à equipe de divulgação, deverá haver uma 
equipe para a organização do lançamento da revista digital, que 
agendará previamente o local, estipulará data e horário (que 
são informações essenciais para que a equipe de divulgação 
possa incluir no material que estão produzindo e nos convites 
para o público-alvo), providenciará os materiais necessários 
para a apresentação do projeto e da revista, como projetor de 
imagens, painéis, disponibilização de computadores na página 
da revista para que os convidados possam navegar por ela etc.

Converse com eles sobre quem serão os convidados exter-
nos à comunidade escolar, como representantes da Secretaria 
de Educação e de locais de apoio às pessoas com depressão, 
incluindo o(s) convidado(s) para a roda de conversa.

Também deve ser definido quem vai recepcionar os convi-
dados, quem ficará na equipe de apoio, quem vai apresentar, 
quem vai registrar o evento (fotografando ou filmando), como 
será feito o registro de sugestões e comentários (feedback) 
do evento feito pelo público etc. É importante conversar com 
os alunos que feedback não é sinônimo de crítica negativa, é 
apenas uma oportunidade de sabermos o que acharam que foi 
positivo e o que poderia ser melhorado. Também é bom que os 
alunos já tenham contato com alguns termos com que vão se 
deparar no mercado de trabalho, como feedback, comumente 
utilizado para avaliar a performance dos funcionários ou mesmo 
de um projeto em desenvolvimento ou já desenvolvido. 

Após a realização desse evento, oriente-os a enviar uma 
carta ou um cartão de agradecimento a todos que contribuí-
ram para a realização do projeto e o apoiaram. 

Se achar necessário, no final de uma das duas aulas, 
oriente-os a fazer uma avaliação do aprendizado até aqui. 
Liste na lousa as principais ações e experiências da etapa para 
que copiem no caderno, avaliem se compreenderam ou não 
e identifiquem o que precisa ser esclarecido. A avaliação vai 
ajudar no encaminhamento das tarefas.

ETAPA 7 

Aula 1 (Página 166)

Nessa etapa deve ocorrer a avaliação do projeto, a qual 
deve ser realizada por todos (professores e alunos), de maneira 
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que sejam verificadas as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhecimento envol-
vidas no projeto.

A avaliação deve ser iniciada após o lançamento e a apresentação da revista digital. To-
das as etapas do processo, bem como as ações atitudinais dos grupos, devem ser avaliadas. 
Oriente os alunos a responder à autoavaliação presente no Livro do Aluno. 

A proposta de autoavaliação do Livro do Aluno poderá ser completada com a sugestão 
de proposições de avaliação a seguir. 

Tanto as proposições para o aluno quanto para o professor podem ser modificadas ou 
não, bem como novas poderão ser acrescentadas e algumas excluídas, a fim de se adequar 
à forma como o projeto foi desenvolvido pela turma, pois, dependendo das decisões toma-
das, algumas etapas do projeto podem ser alteradas sem se perder a essência necessária à 
elaboração do produto final.

Avaliação do projeto e autoavaliação (aluno)

Sim Não Parcialmente

Participei de forma ativa em todas as etapas  
do projeto?

Consegui utilizar as ferramentas propostas em 
algumas etapas de forma adequada?

Os conhecimentos que nós possuíamos sobre 
estatística, depressão na adolescência e revista  
digital ajudaram nas pesquisas e análises para 
desenvolver o projeto até a etapa final?

O tempo sugerido para o desenvolvimento do 
projeto foi adequado?

Consegui adquirir novos conhecimentos e 
aprofundar os que eu já sabia sobre o tema 
proposto?

Após a compilação dos dados do questionário, 
conseguimos entendê-los e fazer uma análise?

Ficou claro como calcular média, mediana,  
moda e desvio-padrão e interpretar esses dados?

Após o lançamento e a apresentação da revista digital, você, professor, também deve 
avaliar o resultado do projeto. A seguir, há uma sugestão, a qual pode ser modificada. Depois 
da avaliação feita, proponha aos alunos o compartilhamento da que eles fizeram e a que 
você fez para, depois, discutirem coletivamente.

Avaliação por parte do professor

Sim Não Parcialmente

A organização pensada pelos alunos ajudou  
na condução do trabalho?

As estratégias desenvolvidas em todas as etapas 
foram adequadas?

Houve necessidade de ajustes das estratégias 
durante a realização de cada tarefa?
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Sim Não Parcialmente

Os meus conhecimentos iniciais sobre estatística 
foram suficientes para a mediação do projeto?

Os meus conhecimentos iniciais sobre depressão  
na adolescência foram suficientes para a mediação 
do projeto?

Os meus conhecimentos iniciais sobre mídias 
digitais, mais especificamente revista digital, foram 
suficientes para a mediação do projeto?

A gestão da sala e dos grupos durante o 
desenvolvimento do projeto foi adequada?

O tempo sugerido para o desenvolvimento do 
projeto foi adequado?

Os alunos compreenderam como calcular média, 
mediana, moda e desvio-padrão?

O projeto alcançou os objetivos propostos?

Avaliação da turma

Para essa discussão, façam uma roda de conversa e combinem os acordos, como quem 
iniciará, se os comentários serão feitos após ou durante a exposição de cada colega, qual será 
o sinal indicando que se quer a vez de falar etc. Depois que todos tiverem exposto suas per-
cepções sobre o projeto, discutam algumas questões adicionais, como as sugeridas a seguir:

 • O que faríamos diferente se tivéssemos de refazer o projeto?

 • Quais ensinamentos podemos utilizar em outros projetos?

 • Há alguma etapa que faríamos diferente, ou acrescentaríamos, ou tiraríamos do projeto?

Referências bibliográficas e demais materiais e recursos

Etapa 1
BBC News Brasil. Os sinais que podem identificar depressão nos adolescentes. Época Negócios, 
28 jan. 2019. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2019/01/os-
sinais-que-podem-identificar-depressao-nos-adolescentes.html>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Como qualquer doença, a depressão precisa ser tratada. Antes disso, precisa ser diagnos-
ticada. No entanto, a manifestação em cada indivíduo é diferente. Por isso, é importante 
que os alunos leiam relatos de especialistas sobre os casos mais comuns, para ajudá-los a 
desenvolver o projeto.

EFRAIM, Anita; POLLO, Luiza. Depressão adolescente não é ‘drama’ e você pode, sim, 
ajudar. O Estado de S.Paulo, 21 abr. 2017. Disponível em: <https://emais.estadao.com.
br/noticias/comportamento,depressao-adolescente-nao-e-drama-e-voce-pode-sim-
ajudar,70001746081>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Muitos psicólogos e psiquiatras explicam que transtornos mentais em adolescentes são reais, 
não são drama. No entanto, como identificar? Como ajudar? E como a escola deve participar 
dessa discussão? Nesse artigo, é possível encontrar as respostas para essas perguntas.

FUCUTA, Brenda. Automutilação de adolescentes: estamos diante de uma epidemia? Universa. 
28 jul. 2019. Disponível em: <https://nos.blogosfera.uol.com.br/2019/07/28/o-adolescente-
nao-se-automutila-por-imitacao-mas-para-aliviar-a-dor/?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 
18 jan. 2020.
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Nessa entrevista com a psicóloga Ana Maria D'Alessandro de 
Camargo, há explicação sobre o que é o cutting (automuti-
lação), a problemática de ter vários grupos nas redes sociais 
estimulando esse comportamento, os fatores que levam a 
isso, o que pode causar tanta dor nos adolescentes e como 
ajudar esse adolescente. 

Psiquiatra fala sobre automutilação na adolescência. 
G1 Pernambuco. Disponível em: <http://g1.globo.com/
pernambuco/videos/v/psiquiatra-fala-sobre-automutilacao-
na-adolescencia/5728164/>. Acesso em: 18 jan. 2020.

Nessa entrevista dada em trecho do jornal, o psiquiatra Amaury 
Cantilino faz esclarecimentos sobre a automutilação, explicando 
o que é, o que leva o adolescente ou jovem a se automutilar, 
como perceber os sintomas e como lidar com a situação.

AS HORAS. Direção de Stephen Daldry, Produção de Scott 
Rudin e Robert Fox, Roteiro de David Hare. EUA: Paramount 
Pictures - Miramax Films, 2002. (1h54min)

Baseado no livro homônimo, de Michael Cunningham, As 
horas conta a história de três mulheres que, apesar de viverem 
em épocas diferentes, possuem características em comum, 
como a depressão.

VIANA, Luana. Orientações para falar com quem está passando 
por uma crise de depressão. Portal Drauzio Varella. Disponível 
em: <https://drauziovarella.uol.com.br/reportagens/
orientacoes-para-falar-com-quem-esta-passando-por-uma-
crise-de-depressao/>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Para quem sofre de depressão, talvez um dos momentos 
mais difíceis seja durante a crise. Nessas situações, é muito 
importante que quem está por perto se mostre disponível 
para escutar e acolher a pessoa, compreendendo que ela 
precisa de atenção e cuidado. Mas é importante saber o que 
falar nesses momentos. Esse artigo mostra os cuidados que 
se deve ter para ajudar em momentos da crise de depressão.

Adolescentes fazem da automutilação um pedido de socorro. 
R7, Hoje em Dia, 01 set. 2015. Disponível em: <https://
recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/adolescentes-fazem-da-
automutilacao-um-pedido-de-socorro-14102018/>. Acesso 
em: 26 jan. 2020.

Reportagem sobre automutilação questiona as causas, como 
perceber e como fazer para tentar ajudar o adolescente ou 
jovem que se automutila. 

Etapa 2

Conheça 4 sites para criar sua própria revista on-line. Universia, 
4 fev. 2019. Disponível em: <https://noticias.universia.com.br/
tiempo-libre/noticia/2014/04/22/1095092/conheca-4-sites-
criar-propria-revista-online.html>. Acesso em: 26 jan. 2020.

A proposta desse texto informativo é mostrar ao leitor 
algumas alternativas on-line gratuitas para criar uma revista 
digital, o que pode ser útil para a tomada de decisão dos 
alunos em relação a qual ferramenta utilizar.

SANTOS, Gildenir Carolino. Processo de criação de um periódi-
co científico. Boletim Técnico do PPEC, v. 1, n. 1, jan./abr. 2016. 
Disponível em: <https://econtents.bc.unicamp.br/boletins/
index.php/ppec/article/view/6975>. Acesso em: 23 jan. 2020.

Essa apresentação tem como objetivo explicar e contextua-
lizar para aqueles que trabalham com publicações periódicas 
como é feito o processo de criação de um periódico científico.

Etapa 3
Fake news. Mundo Educação. Disponível em: <https://
mundoeducacao.bol.uol.com.br/curiosidades/fake-news.
htm>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Esta matéria, além de explicar o que são fake news, sua origem 
e como funcionam, traz exemplos e dá sugestões de como 
combatê-las. Também indica vídeos sobre o tema que podem 
ser utilizados em sala de aula. 

O HOMEM que mudou o jogo. Direção de Bennett Miller, 
Produção de Michael De Luca, Rachael Horovitz e Brad Pitt, 
Roteiro de Steven Zaillian e Aaron Sorkin. EUA: Columbia 
Pictures, 2011. (2h13min). 

Em 2002, o pequeno time de baseball Oakland Athletics sur-
preendeu a todos ao se destacar na Liga Americana, apesar 
de ter a menor folha salarial de todos os times profissionais. O 
filme mostra a estratégia utilizada por esse time que o levou 
ao sucesso e acabou sendo adotada por várias outras equipes 
da MLB (Major League Baseball). A estratégia baseia-se em 
uma análise estatística.

LISBOA, Vinícius. Sete em cada dez brasileiros acreditam 
em fake news sobre vacinas. Agência Brasil, 15 nov. 2019. 
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/
noticia/2019-11/sete-em-cada-10-brasileiros-acreditam-em-
fake-news-sobre-vacinas>. Acesso em: 26 jan. 2020.  

A matéria traz o resultado de uma pesquisa realizada com 
2 mil pessoas nas cinco regiões do Brasil, mostrando que a 
maior parte dos entrevistados acreditam nas fake news sobre 
vacinação e a desinformação que esse fenômeno causa que 
pode ser nociva à população. 

Tudo sobre – Fake news – Notícias falsas. O Estado de S.Paulo. 
Disponível em: <https://tudo-sobre.estadao.com.br/fake-
news-noticia-falsa>. Acesso em: 26 jan. 2020.

Nesta página, o leitor pode encontrar várias notícias, vídeos, 
sites etc. que foram verificados pelo jornal, bem como podem 
enviar material recebido pelas redes sociais para checar se o 
conteúdo é verdadeiro ou não.

A Tutela Jurídica dos sentimentos no discurso de ódio: quais 
são as previsões do Direito Privado? Revista Direito FGV, v. 
7, n. 2, p. 445-468, jul./dez. 2011. Disponível em: <http://
bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/
view/23964/22729>. Acesso em: 26 jan. 2020.

O texto promove a reflexão entre a liberdade de expressão 
e o discurso de ódio em uma sociedade imersa na cultura 
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digital e as consequências jurídicas, trazendo a informação 
sobre a criminalização dos discursos de ódio aliados a racismo, 
xenofobia e homofobia. 

VIANA, Francisco. Discurso de ódio exige reescrever um 
novo capítulo da história da liberdade de expressão. Instituto 
Palavra Aberta. Disponível em: <https://www.palavraaberta.
org.br/noticias/discurso-de-odio-exige-reescrever-um-
novo-capitulo-da-historia-da-liberdade-de-expressao.html>. 
Acesso em: 26 jan. 2020.

Nesse artigo, o autor discorre sobre até onde vai a liberdade 
de expressão e começa o discurso de ódio, explicando o que 
se entende por liberdade de expressão e como essa ideia foi 
abruptamente atingida com o discurso de ódio provocado 
por uma contaminação odiosa sem limites, a qual deve ser 
combatida, segundo o autor, com campanhas de tolerância à 
diversidade, trazendo o processo civilizatório de volta. 

Etapa 4
IBGE. Manual de entrevista. Disponível em: <https://biblioteca.
ibge.gov.br/visualizacao/instrumentos_de_coleta/doc1050.
pdf>. Acesso em: 23 jan. 2020.

O capítulo II desse manual apresenta informações sobre 
a atuação do entrevistador, como as principais tarefas, os 
deveres e as responsabilidades, e um roteiro para o trabalho 
de entrevista.

Redação. Entenda as principais diferenças entre burnout, estresse 
e depressão. ANAMT. 7 jun. 2019. Disponível em: <https://www.

anamt.org.br/portal/2019/06/07/entenda-diferencas-entre-
burnout-estresse-e-depressao/>. Acesso em: 23 jan. 2020.

O burnout, o estresse e a depressão são problemas de saúde 
que possuem alguns sintomas parecidos. Esse artigo expli-
ca as diferenças entre eles e as formas de tratamento mais 
adequadas.

Tabulação e análise de dados. Portal da Administração,  
7 set. 2015. Disponível em: <http://administracaograduacao.
blogspot.com/2015/09/tabulacao-e-analise-de-dados.html>. 
Acesso em: 26 jan. 2020.

Essa matéria explica como tabular e codificar as respostas de 
questionários de forma simples e clara.

Etapa 5
CARVALHO, Marcia. O documentário e a prática jornalística. 
Revista PJ:Br, ed. 7, 2006. Disponível em: <http://www2.eca.usp.
br/pjbr/arquivos/ensaios7_d.htm>. Acesso em: 25 dez. 2019.

Esse artigo procura mostrar ao leitor como realizar e produzir 
um documentário jornalístico, trazendo as principais carac-
terísticas do gênero, o qual pode ser utilizado como uma das 
formas de conteúdo da revista digital.

EBC. Manual de jornalismo da EBC. Brasília, 2013. Disponível em: 
<http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/
files/manual_de_jornalismo_ebc.pdf>. Acesso em: 23 jan. 2020.

Esse manual apresenta os princípios, valores e objetivos do 
jornalismo, com referências, procedimentos, orientações e 
parâmetros para a prática jornalística.
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Caro aluno, 

é com imensa satisfação que produzimos estes projetos integradores, para que, junto 
com seus colegas, professores e comunidade, você possa refletir, analisar, pesquisar, 
aprofundar-se e atuar nas várias questões que fazem parte da atualidade e da vida em 
família e em sociedade. 

O livro traz a integração dos componentes curriculares da área do conhecimento de 
Matemática e suas tecnologias, sempre em linha com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e com a progressão cronológica e de conteúdos presentes nos livros didáticos 
que você está estudando em seu itinerário formativo. Desse modo, ele dialoga com os 
conteúdos aprendidos ao longo dos anos letivos do Ensino Médio.

Nessa caminhada, você vai utilizar os conhecimentos e as experiências adquiridos 
em outros anos e em sua vida. Desenvolverá novas habilidades, conhecerá ferramentas 
e criará estratégias para fazer escolhas pessoais e profissionais conscientes e saudáveis, 
visando a um projeto de vida significativo e à sua formação como cidadão. Junto com 
seus colegas, você vai analisar problemas atuais e propor soluções para a comunidade 
local e a global.

Esperamos que você tenha uma ótima jornada com este livro. Bons projetos!

Atenciosamente,

Os editores.

CARTA AO ALUNO
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Professor, nesta abertura do projeto, explore a imagem e 
relacione-a às perguntas motivadoras. Explore outras questões 
para verificar o conhecimento prévio dos alunos, como os tipos 
de produtos que eles costumam comprar, o modo como são 
acondicionados, os formatos e os materiais utilizados,  
se alguma embalagem já vista era muito peculiar, o que  
fazem com as embalagens usadas, entre outras questões.

OBJETIVOS

• Produzir uma embala-
gem inovadora, econô-
mica e sustentável para 
uma indústria do setor 
alimentício local. 

• Avaliar as embalagens 
existentes no merca-
do e sua eficiência no 
transporte e na armaze-
nagem, na capacidade 
de conservação etc.

• Identificar o formato e 
o tipo mais apropria-
do de embalagem de 
acordo com a neces-
sidade do cliente (da 
indústria local).

• Desenvolver uma em-
balagem com o me-
lhor custo-benefício, 
considerando-se sua 
composição e a capa-
cidade de armazenar 
o produto em boas 
condições.

• Identificar materiais 
recicláveis ou reutili-
záveis para utilizar na 
produção da embala-
gem, desenvolvendo a 
consciência ambiental.

Na atualidade, a maioria dos produtos vendidos precisa de algum tipo de embalagem 
para chegar protegida até o consumidor. Muitos são os questionamentos sobre qual seria 
a embalagem ideal, os tipos de materiais adequados e o seu impacto ambiental, como  
a poluição.

Discutam estas questões com os colegas:

 • As embalagens são usadas há muito tempo para proteger, estocar e distribuir os 
mais diversos produtos. Como os tipos de embalagem evoluíram até chegar ao 
formato e às características que conhecemos hoje?

Professor, as perguntas iniciais objetivam motivar e chamar a atenção dos alunos para a temática que será 
trabalhada. Eles terão de fazer vários estudos e reflexões sobre a evolução das embalagens para adquirir 
subsídios para produzir uma que seja inovadora, partindo de casos de sucesso; analisar como as embalagens 
influenciam e impactam nossas vidas; e quais são as etapas e necessidades para desenvolver e produzir uma 
embalagem. Aproveite as respostas que surgirem para fazer novas perguntas que os levem a refletir sobre o 
tema: composição, formato, cor, rótulos utilizados, produto a ser embalado, estocagem e armazenamento, 
distribuição e transporte etc.
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 • Como as embalagens influenciam a nossa cultura e sociedade?

 • O desenvolvimento de uma nova embalagem necessita de estudos e pesquisas 
de campo, seja com os consumidores, seja sobre os materiais que a compõem 
ou o produto que será embalado. Quais são os aspectos mais importantes a 
serem considerados? 

Justificativa
Há milhares de anos, transportar, armazenar e conservar alimentos e água era 

uma necessidade na vida dos seres humanos e as soluções eram encontradas na 
própria natureza, utilizando-se folhas de plantas e pedaços de bambus.

Com o tempo, ao começar a dominar novas técnicas, as embalagens foram aprimo-
radas e teve início a fabricação de recipientes feitos de tecido, madeira, cerâmica, vidro, 
papel, até chegar ao alumínio e ao plástico consolidados nos tempos atuais. 

Até o início do século passado, a venda de produtos alimentícios era feita, em sua 
maioria, a granel, até que, na década de 1950, surgiram no Brasil os supermercados e 
o conceito de autoatendimento. Com a ampliação das vendas, foram criadas e desen-
volvidas embalagens cada vez mais inovadoras e com novos conceitos, a fim de atrair 
o consumidor. Se, de um lado, a venda e o consumo em larga escala aumentaram, de 
outro, o descarte de embalagens também se intensificou, ocasionando um impacto 
negativo ao meio ambiente. 

Portanto, refletir e compreender a evolução das embalagens, seus usos e funções, 
descarte consciente e emprego de novas tecnologias e materiais para reduzir o impacto 
ao meio ambiente são importantes. 

Além disso, trabalhar com uma situação-problema que envolve planejamento, 
prototipagem, teste de produto e criação de embalagem inovadora, econômica e 
sustentável requer o desenvolvimento de habilidades que poderão ser aplicadas em 
situações profissionais ou pessoais futuras, nas quais o papel será de protagonista e 
empreendedor. 

Situação-problema
A maioria dos produtos que consumimos, seja alimentício ou não, precisa ser 

embalada para chegar até as nossas mãos. Há vários estudos e análises para produzir 
e conceber uma embalagem atraente e eficiente na armazenagem, na conservação e 
no transporte. 

Com base na demanda de um cliente do setor alimentício local, você e seu grupo 
vão desenvolver uma solução de engenharia, criando uma embalagem inovadora, 
econômica e sustentável.

Para isso, em sua comunidade, vocês vão identificar uma indústria local, que venda 
algum produto alimentício, como doces, bolos, salgados e refeições, e que precise 
de uma embalagem inovadora, econômica e sustentável. Vocês devem entender 
as necessidades do futuro cliente para vender o produto e atrair os consumidores, 
desenvolver e produzir a embalagem, analisando e considerando aspectos como os 
melhores formato e material e o acondicionamento e transporte do produto, além 
de avaliar o impacto ao meio ambiente e a viabilidade econômica.

Ao final, por meio de uma pesquisa de campo, o protótipo será avaliado por 
um grupo de consumidores com o objetivo de verificar a aceitação da embalagem, 
considerando-se aspectos como funcionalidade e estética, e obter sugestões  
de melhoria. 

Professor, nesse início explique a 
proposta de desenvolver o projeto 
partindo da identificação de uma 
necessidade local e da busca por 
soluções, que resultará no produto 
final: embalagem inovadora, 
econômica e sustentável. A partir 
da etapa 2, a turma será organizada 
em grupos para desenvolver um 
projeto e apresentar um produto 
final. Esclareça que, neste projeto, 
eles serão os responsáveis por 
desenvolvê-lo e você, professor, 
vai ajudá-los e orientá-los quanto 
a conceitos e metodologias, mas 
não tomará decisões por eles, nem 
dará respostas prontas a possíveis 
dúvidas e problemas que surgirem 
no processo. Incentive-os a atuarem 
como protagonistas na construção 
do próprio conhecimento. 
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Produto final
O produto final deste projeto será a produção de uma embalagem para um gênero 

alimentício de uma indústria local, seja pequena ou grande, contribuindo para a con-
servação, a proteção e o transporte, funções primárias da embalagem, bem como para 
a identificação do produto e do produtor e como meio de chamar a atenção do consu-
midor no momento da compra. Será observado também o impacto no meio ambiente.

A apresentação da embalagem será feita pelos grupos ao cliente, com o auxílio de 
recursos digitais e impressos.

Cronograma
O período previsto para o projeto é de três meses, considerando que haverá duas 

aulas por semana. No entanto, esse planejamento pode sofrer ajustes conforme a exe-
cução de cada etapa, o desenvolvimento da turma e a realidade local. 

INÍCIO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Etapa 1: Com que embalagem eu vou? – Entendimento da situação-problema por 
meio da reflexão sobre as funções primária e secundária da embalagem, identificando o 
que já se sabe sobre o assunto e o que é necessário conhecer para desenvolver o projeto. 

Etapa 2: A embalagem certa – Identificação e primeiro contato com o cliente, ela-
boração do briefing e análise de materiais que compõem a embalagem.

Etapa 3: Pensando no futuro: impacto no meio ambiente – Estudo sobre os atores 
envolvidos nos impactos causados por resíduos e pesquisa de materiais alternativos e 
ecologicamente sustentáveis.

Etapa 4: A economia na confecção das embalagens – Avaliação da viabilidade 
econômica, com base na otimização do uso da área para comportar maior volume; 
construção do protótipo inicial, com base nos dados encontrados.

Etapa 5: Embalagem e rótulo: a arte para se comunicar com o público – Analisar 
algumas embalagens e rótulos de produtos alimentícios relacionando-os ao projeto, 
para saber como encaminhar o produto final ao cliente. 

Etapa 6: Montando o protótipo final – Elaboração de fluxograma para verificar 
dados obtidos e decisões tomadas em cada etapa; construção do protótipo, utilizando 
software de modelagem 3-D e acessando Fab lab (apenas em caso de localidades onde 
ele exista). 

Etapa 7: Testando a embalagem – Pesquisa de campo com o público-alvo para 
verificar aceitação, falhas e ajustes necessários para a revisão final antes de entregar 
o produto. 

Etapa 8: Enfim, a embalagem! – Revisão, produção, apresentação e divulgação do 
produto final. 

Etapa 9: Avaliação do projeto

TÉRMINO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Materiais necessários
 • Computador com acesso à internet.

 • Materiais para a construção do protótipo: papel, cartolina e ferramentas digitais (como 
software de modelagem 3-D e aplicativos de design gráfico).

 • Tesoura, cola, régua.

 • Impressora com tinta colorida.

 • Calculadora.
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Coordenação do projeto
Recomenda-se que o coordenador seja o professor de Matemática, com a 

colaboração do professor de Química e de Linguagens (Arte). Este projeto tem 
enfoque interdisciplinar, envolvendo conceitos de materiais e cálculo de área, 
perímetro e volume.

Competências gerais da BNCC — Ensino Médio
Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes competências gerais previstas na 

BNCC:

1  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva. 

Essa competência será trabalhada por meio da análise e reflexão sobre o pro-
cesso de construção histórica da embalagem que surgiu para preservar, armazenar 
e transportar produtos e que, hoje, tem também uma função social e cultural. Se-
rão desenvolvidos conhecimentos historicamente construídos para produzir uma 
embalagem que suprirá uma demanda local e que fará parte da realidade dessa 
comunidade.

2  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imagi-
nação 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.

Essa competência será desenvolvida por meio de metodologias de pesquisa, 
a bibliográfica e a de campo. As investigações vão ajudá-los a ter os argumentos 
necessários para se posicionarem nas discussões e a refletir sobre as opiniões dos 
colegas, sempre de forma respeitosa, para chegar coletivamente a uma solução para 
o problema apresentado. 

As pesquisas terão como tema-base os diversos tipos de embalagens existentes, 
suas utilidades e os materiais mais adequados. A criatividade também será desenvolvida 
na produção da embalagem e para resolver problemas no momento de determinar o 
melhor custo-benefício para o transporte.

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

Essa competência será desenvolvida desde o início do projeto, por meio das reflexões 
e discussões da turma e do grupo para encontrar a melhor solução para desenvolver 
uma embalagem que atenda a vários requisitos, como a sustentabilidade. 

Para isso, vocês deverão refletir sobre a consciência socioambiental e o consumo 
responsável, percebendo que esse cuidado com o planeta está intrinsecamente 
relacionado ao cuidado de si. Cada um terá a oportunidade de defender sua ideia 
e deverá se posicionar sobre o assunto com base em pesquisa bibliográfica e em 
seus conhecimentos. 
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Competências específicas e habilidades  
da área de Matemática e suas tecnologias

Competência específica 3
 Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos 

para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos 
contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das 
soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 4
 Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes regis-

tros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, 
computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados 
de problemas.

Competência específica 5
 Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos 

e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como 
observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, iden-
tificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais 
formal na validação das referidas conjecturas.

Habilidades Competência

(EM13MAT302) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1o ou 
2o graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio 
de tecnologias digitais.

3

(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 remane-
jamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de 
tecnologias digitais.

3

(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas 
totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações 
reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de 
objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou 
sem apoio de tecnologias digitais.

3

(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determina-
das pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, 
energia elétrica etc.).

3

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com 
base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou 
não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

4

(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções qua-
dráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou 
Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais.

5

(EM13MAT504) Investigar processos de obtenção da medida do volume de pris-
mas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri, para a 
obtenção das fórmulas de cálculo da medida do volume dessas figuras.

5

(EM13MAT506) Representar graficamente a variação da área e do perímetro de 
um polígono regular quando os comprimentos de seus lados variam, anali-
sando e classificando as funções envolvidas.

5

Professor, é interessante que os 
alunos sejam informados sobre e  
de que forma as competências 
e habilidades serão trabalhadas. 
Por essa razão, leia esta parte 
com eles, demonstrando 
que o projeto tem múltiplos 
objetivos tanto na aquisição 
de conhecimentos quanto no 
desenvolvimento de habilidades 
essenciais que serão necessárias 
não apenas para desenvolver 
este projeto, mas também para 
lidar com outras situações 
semelhantes no futuro.
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Competência específica e habilidades  
da área de Ciências da Natureza

Competência específica 3
 Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento cientí-

fico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos 
e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que 
considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas 
descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e 
por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e co-
municação (TDIC).

Habilidades Competência

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, em-
pregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, 
dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclu-
sões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

3

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resulta-
dos de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando 
textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, 
por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação 
e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno 
de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

3

(EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a adequação 
de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas ou 
tecnológicas) e/ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu 
contexto local e cotidiano.

3

Competências específicas e habilidades  
da área de Linguagens e suas tecnologias

Competência específica 1
 Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas cul-

turais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na 
recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social 
e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o 
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 3
 Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, 

com autonomia e colaboração, 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 consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

Competência específica 6
 Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 

considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar 
seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado 
e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo pro-
tagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas.
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Competência específica 7
 Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as di-

mensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 
formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coleti-
vas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, 
informação e vidas pessoal e coletiva.

Habilidades Competência

(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamen-
tos, para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de 
atuação social.

1

(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções 
multissemióticas, multimídia e transmídia, desenvolvendo diferentes modos de 
participação e intervenção social.

1

(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o 
bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global.

3

(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos de criação autorais individuais e 
coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, 
música e teatro) e nas intersecções entre elas, recorrendo a referências estéticas 
e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e 
políticos) e experiências individuais e coletivas.

6

Habilidades de Língua Portuguesa

Habilidades Competência

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e pro-
jetos discursivos.

7

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, editar, reescrever e avaliar textos escritos e mul-
tissemióticos, considerando sua adequação às condições de produção do texto, no 
que diz respeito ao lugar social a ser assumido e à imagem que se pretende passar 
a respeito de si mesmo, ao leitor pretendido, ao veículo e mídia em que o texto ou 
produção cultural vai circular, ao contexto imediato e sócio-histórico mais geral, ao 
gênero textual em questão e suas regularidades, à variedade linguística apropriada 
a esse contexto e ao uso do conhecimento dos aspectos notacionais (ortografia pa-
drão, pontuação adequada, mecanismos de concordância nominal e verbal, regência 
verbal etc.), sempre que o contexto o exigir.

1, 3

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento 
científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registrando 
o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e 
demais elementos do contexto de produção, como forma de compreender como o 
conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros 
textuais envolvidos na realização de pesquisas.

7
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Como surgiram as embalagens
As embalagens nem sempre foram como as que estamos habituados a encontrar 

nas prateleiras de supermercados ou farmácias, por exemplo. As primeiras de que se 
têm notícia surgiram da necessidade de transportar e guardar alimentos, em viagens, 
para caçar ou explorar novos lugares. Eram produzidas com os materiais conhecidos 
na época, como folhas de plantas, pedaços de bambu e chifres. Com a descoberta de 
novas técnicas ao longo do tempo, outros materiais foram incorporados na produção 
de embalagens, como tecido, madeira, cerâmica, vidro, papel, alumínio e plástico. 

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quais as diferenças entre as embalagens do passado e as de hoje? Você já 
parou para pensar como elas eram há 100, 200 anos? 

• O que pode ter motivado a evolução das embalagens para chegar às atuais?

• Quais são as principais funções de uma embalagem?

Com o surgimento de novas tecnologias na indústria a partir do século XIX, o 
processo de confecção de embalagem e transporte utilizado pelas indústrias e agri-
cultores também se modernizou, chegando aos consumidores de diferentes maneiras: 
primeiro, as feiras e os pequenos mercados e, depois, os grandes centros comerciais. 
Com o surgimento do autoatendimento (supermercados) em meados do século XX, 
novos elementos foram adicionados à função primária da embalagem – conservar e 
proteger o produto: identificar o fabricante, a origem e os ingredientes utilizados, além 
de ser elaborada para seduzir o consumidor. Com isso, as embalagens tornaram-se uma 
importante ferramenta de marketing.

Você conhece Nicolas- 
-François Appert? Ele foi 
um inventor e industrial 
francês que desenvol-
veu o primeiro méto-
do de conservação de 
alimentos esterilizados, 
impulsionando as fábri-
cas de conservas. Seus 
produtos eram utilizados 
como suprimentos nas 
expedições ao Ártico e 
para as tropas de Napo-
leão quando em cam-
panha. Disponível em:   
<https://www.ebiografia.
com/nicolas_appert/>. 
Acesso em: 10 jan. 2020.

SAIBA

Professor, utilize as perguntas mobilizadoras para motivar e envolver a turma no tema proposto em cada 
etapa, o que será importante para desenvolver o projeto. As perguntas iniciais abordam os principais 
tópicos de cada etapa, objetivando ativar o conhecimento prévio dos alunos. Conforme a turma for 
respondendo, outras questões poderão ser formuladas, enriquecendo a discussão. Incentive os alunos a 
fazer novas perguntas. Procure criar um ambiente cooperativo, em que eles falem mas também saibam 
escutar e respeitar as ideias do outro. 

Professor, em Saiba+ e Assista+, 
há material extra sobre a história 
da embalagem que ajudará os 
alunos a entenderem a evolução das 
embalagens, trazendo subsídios que 
posteriormente poderão ser usados 
para a sua produção. 

Descobertos destroços 
de mais de 58 naufrágios 
no mar Egeu. Euronews, 
12/10/2018. Disponível 
em: <https://pt.euronews.
com/2018/10/12/descobertos-
destrocos-de-mais-de-58-
naufragios-no-mar-egeu>. 
Acesso em: 10 jan. 2020.
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Lécito, vaso em cerâmica 
da Grécia Antiga. Museu 
Arqueológico Nacional. 
Itália, 2002.
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Professor, estas perguntas 
objetivam chamar a atenção dos 
alunos para situações-problema 
reais, as soluções encontradas 
e a aplicação prática. Sugerimos 
que a atividade seja feita em 
dupla, favorecendo a troca de 
conhecimento, aumentando a 
autoestima e desenvolvendo 
habilidades interpessoais e o 
pensamento crítico.

1. Espera-se que os alunos citem a 
necessidade de conservar alimentos 
para as tropas que estavam em 
campanha. O governo francês 
identificou a necessidade de ter um 
meio de preservar os alimentos para 
avançar com suas tropas, percorrendo 
distâncias maiores, e propôs o 
desenvolvimento de um método de 
conservação de alimentos. 

3. Espera-se que os alunos 
identifiquem as garrafas de vidro como 
as embalagens utilizadas para a venda 
do leite no passado. Hoje, podemos 
observar que nessa indústria são 
utilizados vários tipos de embalagens 
além das citadas (já que a de vidro vem 
sendo revista e reintroduzida), como 
latas, papelão e alumínio flexível. 

4. Professor, explique aos alunos 
que a proposta do Caderno de 
ideias é ajudá-los a registrar tudo o 
que acharem interessante, durante 
as discussões e reflexões, nas 
atividades dirigidas, nas pesquisas 
etc., para auxiliá-los a desenvolver 
o projeto. Pode ser um caderno 
novo ou já usado, folhas à parte 
(sulfite branco, colorido ou de papel 
reciclado etc.). Já os registros 
podem ser feitos de forma escrita, 
com colagens, desenhos etc. Diga 
que todas as ideias de construção 
do Caderno são bem-vindas! 

Ao fazer pesquisa on-line, 
procure sempre fontes 
confiáveis e certifique-se 
da veracidade do que é 
informado.

1  Appert partiu de uma necessidade real transformada em problema a ser 
resolvido. De acordo com o que você leu, qual era essa necessidade e qual 
foi o problema proposto?

2  Você acha que, naquele momento, com os conhecimentos que tinham 
sobre métodos de conservação e embalagens, eles poderiam ter pensado 
em outra solução? Se achar necessário, informe-se mais sobre o assunto, 
pesquisando na biblioteca ou na internet. 

3  Antes de surgirem as embalagens cartonadas para alimentos e bebidas, 
esses produtos eram vendidos em recipientes feitos de outros materiais. 
Vamos pensar no leite, por exemplo. Pesquise e descubra como ele era 
vendido de 1950 até as últimas décadas. Hoje, quais são as opções de 
embalagem para esse produto?

4  Agora, releia o texto e pense quais informações ou ideias podem ser usa-
das no projeto. Registre em uma folha à parte, construindo um Caderno 
de ideias. Esses registros serão usados nas etapas de prototipagem e 
construção do produto final. 

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos usem seus conhecimentos prévios e as leituras propostas até 
aqui para relacionar se seria possível utilizar outro tipo de material e por quê.

Leia o texto a seguir.

Como e quando surgiu a comida enlatada?

AÍ TEM LINGUAGEM

Por Redação 
Publicado em 18 abr. 2011

Ela foi criada no século XIX para atender a uma necessidade militar 
básica: conservar alimentos para exércitos em campanha. O processo 
que evita que a comida estrague, preservando-a em recipientes fechados 
e esterilizados por aquecimento, começou a ser desenvolvido na França 
pelo cozinheiro Nicolas Appert, em 1795. Sua maior motivação foi a 
recompensa oferecida pelo governo francês a quem desenvolvesse um 
método que impedisse a deterioração dos alimentos para consumo das 
tropas do país. Appert usou jarros de vidro tampados com rolhas e se-
lados com cera, mantidos em água fervente para preservar, entre outras 
coisas, sopas, sucos, laticínios e doces. O resultado dessa experiência foi 
publicado num livro que chegou às mãos do comerciante inglês Peter 
Durand. Em 1810, Durand patenteou o uso de recipientes revestidos com 
estanho, a futura lata, além dos vasilhames de vidro empregados por 
Appert. Em 1815, os soldados franceses e britânicos já se alimentavam 
com enlatados.

Em 1830, esses produtos deixaram de ser, na Europa, exclusividade 
militar, mas a procura por sopas, sardinhas, ervilhas e tomates vendidos 
no novo tipo de embalagem era fraca por causa do preço alto. Mesmo 
assim, a novidade chegou aos Estados Unidos, onde, em 1926, a companhia 
texana Hormel lançou um produto que faria muito sucesso: apresuntada 
em lata da famosa marca Spam (cujo nome – abreviação de spiced ham, 
“presunto picante” – curiosamente virou sinônimo de e-mail indesejado!). 
A partir da década de 30, os enlatados se tornaram populares em todo 
o planeta e hoje cerca de 200 bilhões de latas de comida são produzidas 
anualmente.

Como e quando surgiu a comida enlatada? Revista Superinteressante, Mundo 
Estranho, 10 abr. 2011. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-e-quando-surgiu-a-comida-enlatada/>. Acesso em: 22 nov. 2019.
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Visão geral do processo:  
exemplo da embalagem de leite 

Em uma indústria alimentícia, do produto in natura até chegar à mesa do consu-
midor, há muitos processos. Vamos pensar novamente, como exemplo, no leite que 
consumimos. Há vários tipos, como integral, semidesnatado e outros, e versões, como 
líquida e em pó. Esta última foi desenvolvida para ser uma alternativa mais eficiente 
e econômica, barateando o custo do produto final, expandindo o segmento do mer-
cado e aumentando o acesso a ele pelos consumidores. Além disso, cada vez mais há 
a preocupação das empresas com a sustentabilidade ambiental e econômica, usando 
embalagens que não prejudiquem o meio ambiente e tenham custos viáveis.

Para sair do estado líquido para o em pó, o leite in natura passa por várias etapas 
ainda em sua versão líquida, como a pasteurização; mais tarde, vai para uma máquina 
que o desidrata, tirando toda a água e transformando-o em uma pasta, a qual é borrifada 
como gotículas em outra máquina com ar quente e seco em seu interior, onde acontece 
a secagem, surgindo o pó. Nesse estado, poderá ser embalado em frações adequadas 
para o consumidor final.

Com o produto pronto, passa-se ao processo de embalagem, e surge a questão: 
como ele deve ser envasado para não perder suas propriedades, não ser contaminado 
e poder ser preservado e transportado? No caso do leite, muita pesquisa foi feita até 
se descobrir o tipo mais apropriado que envolvesse a função primária das embalagens: 
conservação, transporte e distribuição. Depois, com o aprimoramento e novos estudos, 
elas passaram a ter também uma função secundária: atrair e informar o consumidor 
(origem do produto, produtor, ingredientes etc.). 

Ao desenvolver uma embalagem, geralmente, a equipe de profissionais (envolvendo 
engenheiros, designers etc.) tem de compreender alguns pontos básicos sobre o produto: 
entender seu processo de fabricação e conservação, planejar como será transportado 
e distribuído e conhecer o público-alvo que o consome. 

Até a década de 1970, no Brasil e em várias partes do mundo, o leite era vendido 
em garrafas de vidro de 1 litro, as quais foram substituídas por embalagens cartonadas 
e, mais recentemente, por garrafas PET mais leves e 100% recicláveis.

Até a década de 1970, o leite era 
vendido em garrafas de vidro.  
O leiteiro era o responsável por 
fazer as entregas das garrafas; 
muitas eram entregues  
diretamente na casa  
do consumidor. 

in natura: que está no estado 
natural, sem processamento 
industrial.
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1. Preparo e padronização: 
quando a matéria-prima (o leite) é 

preaquecida a 45 ºC e colocada 
em uma grande centrífuga, onde a 

gordura é separada do resto do leite.

2. Concentração:
No concentrador tubular, o leite passa por 

tubos internos envoltos em vapor, perdendo 
água e transformando-se em uma pasta.

N
IL

S
O

N
 C

A
R

D
O

S
O

Registre no caderno.APLICAÇÃO PRÁTICA

Entendendo o processo de produção
Há vários processos envolvendo a produção e a distribuição de um produto, seja em 

larga ou pequena escala, seja um produto feito por uma grande indústria alimentícia ou 
por uma pequena, por exemplo. Todos envolvem cálculos matemáticos para descobrir 
informações essenciais, como a quantidade da matéria-base para a produção e, quando 
estiver pronto para a venda, quantas embalagens serão necessárias para a produção de 
um determinado dia e como será a armazenagem e a distribuição com a embalagem 
escolhida, como serão empilhadas (quantas serão armazenadas, quantas cabem no 
meio de transporte escolhido, como acomodá-las de forma segura etc.).

Agora é a sua vez!
Pense em um produto líquido, como o leite; a indústria compra uma quantia diária 

de uma cooperativa ou de produtores locais para fazer todo o processo de produção, 
deixando-o seguro e pronto para o consumo. Vamos supor que a compra seja de  
84 mil litros de leite por dia, o qual deve ser transportado de seu local de origem para 
a unidade de aquecimento da indústria. Esse transporte será feito em caminhões-pipa 
com capacidade de 18 mil litros. 

Lembre-se!
Na próxima etapa, você e a 
turma vão fazer um estudo 
comparativo de embalagens. 
Para isso, cada um deverá 
trazer embalagens de 
produtos alimentícios que 
tiver em casa para a análise. 
Combinem com o professor 
uma data para essa atividade. 
É interessante que tragam 
embalagens de diferentes 
formatos e materiais, para 
produtos alimentícios 
sólidos ou líquidos. Poderão 
trazer embalagens vazias 
(devidamente limpas e secas) 
ou fechadas, cujos produtos 
ainda não foram consumidos.
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3. Secagem: 
A pasta é borrifada como gotículas 
dentro de uma máquina com ar quente 
e seco; assim, quando elas caem no 
piso já estão em forma de pó.

Professor, espera-se que os alunos cheguem aos seguintes resultados: 1. São necessários cinco caminhões para o transporte diário.  
2. São necessários cinco tanques para cumprir os tempos estipulados, mesmo que no aquecimento do último lote sejam utilizados somente quatro.  
3. São retirados 1,26 mil litros de gordura diariamente do leite nessa indústria. 4. O volume que passará ao processo de pasteurização é de 70,4 mil litros  
de composto.

Como se fabrica o leite 
em pó? Revista Superin-
teressante, Mundo Estra-
nho, 18 abr. 2011. Dispo-
nível em: <https://super.
abril.com.br/mundo-es 
tranho/como-se-fabrica- 
leite-em-po/>. Acesso 
em: 22 nov. 2019.

LEIA+

Ao chegar à fábrica, o leite será descarregado nos tanques de aquecimento, cada 
um com capacidade para 6 mil litros. O processo de aquecimento demora 1 hora e  
25 minutos. O leite perde 15% de água e será retirada 1,5% de gordura. Para que os tan-
ques sejam esvaziados para receber um novo lote, outros 15 minutos serão necessários.

Para saber as dimensões e quantas embalagens serão utilizadas, é preciso conhecer 
o volume do produto que será transportado e produzido diariamente.

 Com base nos dados fornecidos, calcule a quantidade de caminhões 
utilizada para o transporte diário do leite da cooperativa até a unidade 
de secagem; a quantidade mínima de tanques para que todo o processo 
diário de aquecimento demore, no máximo, cinco horas; a quantidade 
de gordura retirada diariamente desse volume e qual volume vai para o 
processo de pasteurização.

Antes de passarmos para a próxima etapa, vamos pensar nos aspectos que precisam 
ser considerados no projeto de uma embalagem e as dúvidas geradas até o momento. 
Copie o quadro sugerido a seguir no Caderno de ideias e faça anotações. Elas poderão 
ser utilizadas para criar o produto final.

Aspectos que precisam ser considerados  
no projeto de uma embalagem Dúvidas geradas

                        

Fonte: Mundo Estranho. Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-estranho/
como-se-fabrica-leite-em-po/>. Acesso em: 22 jan. 2020.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Você já percebeu a diversidade de embalagens disponível atualmente (ma-
teriais, formatos, rotulagem etc.)? Como são produzidas, ou seja, por quais 
etapas passam até chegar ao consumidor final? 

• Há diferenças entre as embalagens de produtos em geral e as utilizadas em 
gêneros alimentícios? Quais?

• Por que há formatos e materiais diversos nas embalagens para diferentes 
tipos de produtos? 

• A embalagem de um produto pode influenciar a decisão de compra do 
consumidor? Por quê?

Criando o grupo de desenvolvimento da embalagem
Após a discussão inicial com a turma, formem os grupos desenvolvedores das 

embalagens, com, no máximo, cinco pessoas (esse será seu grupo de trabalho até o 
final do projeto). Com o seu grupo, compartilhem as anotações dos aspectos que cada 
um considerou importantes, até agora, no processo de criação de uma embalagem. 
Troquem e discutam também sobre as dúvidas surgidas para cada um até o momento. 

Fazendo um estudo comparativo de embalagens 
Com os seus grupos, compartilhem as embalagens diversas trazidas de casa e obser-

vem a tabela a seguir, com alguns aspectos a serem analisados. Preencham outros itens 
que acharem importantes ou que venham a ser citados como relevantes pelo cliente.

Estudo comparativo de embalagens

Embalagem 1 Embalagem 2 Embalagem 3 Embalagem 4

1.  Capacidade de conservação  
do alimento         

2. Resistência para empilhamento         

3.  Capacidade de redução dos 
impactos ao meio ambiente         

4. Custo da embalagem         

5.  Design e atratividade         

Vocês poderão utilizar símbolos ou uma pontuação para fazer a análise comparati-
va. Por exemplo, vocês podem considerar a pontuação de 1 a 3, como consta a seguir: 

1. Atende pouco.

2. Atende razoavelmente.

3. Atende bem.

E, ao final, poderão efetuar a soma da pontuação de cada produto, comparando 
os resultados.

Utilizem a tabela anterior como base ao longo do projeto para avaliar outros pro-
dutos e aspectos nas próximas etapas.
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Alex Osborn desen- 
volveu a técnica de 
brainstorm em 1941, 
quando trabalhava 
como publicitário. Nes-
sa época, era comum a 
equipe de criatividade 
ser reprimida, já que os 
envolvidos criticavam as 
novas ideias, causando 
inibição às pessoas. Dian-
te desse cenário, Osborn 
criou regras para ajudar 
as equipes a desenvolver 
suas potencialidades, 
como quantidade em 
vez de qualidade. Assim, 
há mais possibilidades 
de encontrar boas ideias 
sem julgamentos.  

SAIBA

Vocês podem usar uma cópia do 
mapa da região para identificar os 
possíveis clientes. No endereço  
de cada um, façam uma marcação, 
que pode ser com alfinete ou 
adesivo colorido.

Mapeando possíveis clientes e fazendo o primeiro contato
Listem e mapeiem os possíveis clientes – empresas ou indústrias locais que traba-

lham com alimentos (podendo ser até mesmo algum empreendedor local que faz doces 
ou salgados, um mercadinho ou padaria – que poderiam se interessar e beneficiar com 
o projeto do seu grupo).

Após o mapeamento, planejem os passos para realizar o primeiro contato com o 
cliente em potencial, por telefone, uso de aplicativo de mensagens ou pessoalmente, 
e apresentar a proposta do projeto. Conversem com os colegas do grupo e façam ano-
tações sobre os pontos a seguir:

 • Como vocês podem se antecipar e conhecer um pouco mais sobre o cliente e  
seus produtos?

 • Como vocês podem se apresentar de uma maneira profissional e de modo que o 
cliente os identifique?

 • Como vocês apresentariam a proposta do projeto de maneira clara e objetiva?

Planejando a primeira reunião com o cliente
Um dos principais objetivos da reunião com o cliente é entender as demandas do 

projeto e as expectativas sobre a embalagem a ser produzida. 

Um documento fundamental que servirá de referência para a tomada de decisões 
ao longo do projeto é o briefing, ou seja, um resumo com as informações básicas sobre o 
que o cliente precisa. Os dados fornecidos pelo cliente são fundamentais na elaboração 
do briefing. Para construir a estrutura desse documento, criem um formulário seguindo 
o modelo abaixo e fazendo os ajustes necessários. Levem o formulário criado à reunião 
para que seja preenchido ao longo da conversa com o cliente.

BRIEFING DO PROJETO

Empresa:                              
Contato:                              
Cargo:                                

Produto que será embalado:                        

Público-alvo do produto:                           

Nível de importância dos itens a seguir (podendo classificá-los como: 1. Pouco importante;  
2. Razoável; 3. Muito importante):
( ) Conservar bem o alimento;
( ) Permitir empilhamento para armazenagem ou transporte;
( ) Ser ecologicamente sustentável;
( ) Ter baixo custo;
( ) Apresentar design atraente ao consumidor;
( ) Outro fator.

Considerações importantes do cliente:                    

Considerações importantes do grupo:                    

Prazo de apresentação do protótipo:                    

Fazendo um brainstorm com o briefing em mãos
Com base nas informações obtidas com o cliente e preenchidas no briefing, é o 

momento de vocês lançarem as primeiras ideias, que poderão resultar em soluções. 
Para isso, organizem um brainstorm ou tempestade de ideias, para gerar uma troca.

Durante essa atividade, todas as ideias que vocês tiverem devem ser ditas, sem 
censura, e registradas rapidamente e da forma como foram ditas, sem preocupação 
em escrever enunciados elaborados. Vocês podem também desenhar. Lembrem-se de 
usar o Caderno de ideias. Pensem em ideias diferentes e inovadoras sem restringi-las 
a julgamentos ou com a preocupação de que não darão certo. No momento, a regra é: 
quanto mais ideias, melhor!

briefing: ato de transmitir 
informações básicas, instruções, 
normas etc., elaborado de forma 
concisa, para orientar a execução 
de um determinado trabalho. [...] 
O resumo escrito de todas essas 
diretrizes. (Dicionário Michaelis 
on-line)
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Avaliando e selecionando  
as ideias com potencial de solução

Após o brainstorm, organizem os registros que fizeram até aqui e iniciem uma dis-
cussão para identificar os que podem ser executáveis e os que não são viáveis. Separem 
as ideias que podem ser usadas para a embalagem e, novamente, verifiquem o que 
vocês já sabem e o que precisam conhecer para desenvolvê-las. Escolham a que mais 
se ajustar ao briefing do cliente e aos conhecimentos adquiridos por vocês. 

Fazendo um estudo do material  
e da composição da embalagem

Com o seu grupo, vocês vão fazer um estudo inicial de tipos de materiais e compo-
nentes, geralmente utilizados em embalagens de diferentes alimentos.

1  Para isso, leiam o dossiê técnico Embalagens para produtos alimentícios, 
do Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas (BRT). Disponível em: <http://
www.respostatecnica.org.br/dossie-tecnico/downloadsDT/NTY0MQ==>. 
Acesso em: 24 dez. 2019.

• Cada grupo se aprofundará no estudo de uma classificação de emba-
lagem – vidro, metal, plástico ou papel –, de acordo com o produto e as 
demandas de seu cliente. Uma classificação poderá ser estudada por 
mais de um grupo.

2  Registre e organize os conhecimentos adquiridos em uma tabela que au-
xilie sua análise, posteriormente. A tabela a seguir é apenas um exemplo 
de como organizar as informações.

Conservação  
do alimento Resistência (Outras características)

Classificação: Metal                   

Componente 1                   

Componente 2                   

Componente 3                   

• Nesse exemplo, poderia haver uma pontuação (por exemplo, de 1 a 3), 
para possibilitar identificar visualmente as vantagens e desvantagens 
de cada componente.

• Ao utilizar essa tabela, as demais características deverão ser preen-
chidas de acordo com a demanda do cliente e dos dados fornecidos 
pelo dossiê técnico.

3  Cada grupo deverá registrar essas informações digitalmente e apresentá-
-las, junto com suas conclusões, aos colegas. 

• Cada grupo que estiver assistindo à apresentação de outro deverá re-
gistrar as informações que considerar importantes para o seu projeto.

• Todos os materiais deverão ser compartilhados para o uso comum  

dos grupos.

4  Com base nas análises da turma, cada grupo deverá responder às seguintes 
questões:

 a) Qual é a classificação e a composição de materiais mais adequada para 
o produto do cliente em questão?

 b) Considerando essa composição, quais seriam as vantagens e desvan-
tagens dessa embalagem?

• Lata e vidro são emba-
l a g e n s  q u e  co n s e r -
vam melhor os alimen-
tos. Globo, 19 jul. 2014. 
Disponível em: <http://
g1.globo.com/bemestar/
noticia/2014/07/lata-e-
vidro-sao-embalagens-
que-conservam-melhor-
os-alimentos.html>. Acesso 
em: 22 nov. 2019.

• C o m o  e s c o l h e r  a s 
melhores embalagens 
para alimentos? Amanda 
Neves.  Fluxo, Blog de 
Engenharia, UFRJ, 20 nov. 
2018. Disponível em: 
<https://fluxoconsultoria.
poli.ufrj.br/blog/quimica-
al imentos/melhores-
embalagens-para-al i 
mentos/>. Acesso em: 24 
nov. 2019. 
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No site da Anvisa 
(Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária), 
há informações sobre 
o BPA, relacionadas à 
regulamentação das em-
balagens de alimentos. 
Disponível em: <http://
portal.anvisa.gov.br/
embalagens>. Acesso 
em: 10 jan. 2020.

SAIBA

Alguns cuidados devem ser considerados no momento da escolha da embalagem 
para um produto alimentício:

Verifiquem se os materiais escolhidos, em contato com o alimento a ser embalado, 
apresentam riscos à saúde do consumidor. Vejam o site da Anvisa, com as normas de 
regularização das embalagens para alimentos. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.
br/registros-e-autorizacoes/alimentos/produtos/embalagem>. Acesso em: 20 jan. 2020.

 • Listem as principais normas e façam um checklist, que deverá ser apresentado ao 
cliente, para comprovar que os materiais utilizados não comprometem a composição 
dos alimentos nem a saúde do consumidor.

•  Não pode reagir com o produto. Por exemplo, não deve modificar o cheiro nem 
o gosto do alimento embalado.

•  Não pode trazer riscos à saúde, como ocorreu no passado no caso do BPA.

•  Deve ser resistente para evitar que se rompa durante o transporte e o manuseio.

•  Deve facilitar a estocagem e o empilhamento.

A tabela de análise dos 
materiais será um elemento 
importante para compor a 
apresentação final ao cliente, 
para que ele possa identificar, 
de maneira visual e fácil, os 
quesitos presentes e ausentes 
em cada um e compreender o 
processo de decisão pelo tipo 
certo de material para sua 
embalagem.

5  Façam uma pesquisa mais específica de embalagens para o tipo de ali-
mento do seu cliente. Ainda no site do Serviço Brasileiro de Respostas 
Técnicas (BRT), façam uma busca, inserindo palavras-chave relacionadas 

ao tipo de alimento.

• Registrem os dados encontrados, na tabela (se for pertinente), ou no 

Caderno de ideias. 

• Listem quais foram as questões geradas, que ainda não apresentam res-
postas, para serem resolvidas nas próximas etapas (por exemplo: como 
produzir essa embalagem).

FIQUE ATENTO!

 • Você já ouviu falar em BPA? Tem ideia de onde é usado?

O BPA (bisfenol A) é uma substância utilizada na fabricação de plásticos. Muitas 
embalagens eram confeccionadas com essa substância até 2012, quando foi proibida 
de forma preventiva após a suspeita de que pudesse causar vários riscos à saúde. 

1 Responda a estas questões. 

a) Observe o formato da molécula de BPA apresentado e responda: qual é 
a função química dela?

b) Quais são os nomes do grupo “OH” e do grupo hexagonal com seis car-
bonos que aparecem na fórmula do BPA?

2 Com a orientação de seu professor de Química, pesquise sobre as reações 
químicas dos compostos com essa função orgânica, obtenha exemplos 
de outras substâncias conhecidas com a mesma função química do BPA e 
descubra se há outros materiais utilizados na fabricação de plástico para 
embalagem, em substituição ao BPA.

CH3

CH3

OHHO

Bisfenol A
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Hoje em dia é 
muito comum 
constar em 
embalagens 
plásticas os 
dizeres “livre 
de BPA”.M
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1.a) O BPA tem como função química 
o fenol. Como há dois fenóis na sua 
composição, ele também é chamado 
de bifenol.
b) O grupo OH é chamado de 
hidroxila e o grupo hexagonal, 
com seis carbonos, é chamado 
de anel benzênico. Quando um 
anel benzênico está ligado a uma 
hidroxila, forma-se o fenol.

2. O bifenol é usado em reações 
químicas de polimerização, isto é, em 
reações que formam compostos com 
cadeia molecular grandes, o que dá a 
resistência a esse tipo de material.
Com a mesma função orgânica dos 
fenóis podemos citar, por exemplo, 
a creolina, um desinfetante bastante 
conhecido.
Outros plásticos utilizados para 
embalagem são o PET (tereftalato 
de polietileno), o PVC (policloreto de 
vinila) etc.
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Professor, nesta etapa, peça a contribuição do professor da área de Ciências Naturais. 

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Considerando-se os produtos alimentícios de um supermercado, em qual 
proporção utilizam-se embalagens recicláveis? Faça uma estimativa.

• Você identifica a preocupação dos fabricantes com os materiais usados em 
seus produtos e a preservação do meio ambiente? Em quais casos?

• Em sua opinião, a maioria das empresas prioriza suprir as necessidades 
ou os desejos mais imediatos do consumidor ou contribuir com a susten-
tabilidade? Dê exemplos de casos em que o fator estético para “agradar 
ao consumidor” foi priorizado, em detrimento da preocupação ambiental 
(reciclagem do material, por exemplo).

Professor, na segunda questão, eles poderão citar exemplos de empresas que se preocupam com a reciclagem 
de seus produtos (usando materiais de reciclagem, como papel, ou a venda de refil etc.). Em relação a produtos 
que podem causar impactos ambientais, seja por seu processo de produção, seja por sua embalagem, podem 
ser citadas as embalagens de sabonete, caixa de creme dental (e tantas outras), em que o papel é plastificado 

Criado há cerca de um século, o material polimé-
rico que trouxe inúmeras facilidades à vida moderna 
tornou-se fonte de um enorme problema ambiental.

Quase todo mundo viu ou ouviu falar do vídeo da 
tartaruga encontrada com um canudo plástico enfiado 
no nariz. O episódio aconteceu há quatro anos, quando 
a bióloga marinha norte-americana Christine Figgener 
conduzia com colegas um estudo sobre tartarugas na 
Costa Rica. Em alto-mar, eles avistaram um exemplar 
da espécie verde-oliva com o que parecia ser um verme 
tubular gigante em uma de suas narinas. Os pesquisa-
dores logo concluíram que era um pedaço de canudo, 
de cerca de 10 centímetros, e decidiram remover o 
objeto. O procedimento, filmado pelo grupo, mostrou 
o animal agonizando de dor. Postada na internet, a 
gravação rapidamente se disseminou pelas redes 
sociais e contribuiu para que os canudos passassem 
a ser encarados como um dos grandes vilões do meio 
ambiente. Desde a divulgação do vídeo, visualizado 
até hoje 36 milhões de vezes [...], o produto vem sendo 
banido de várias cidades ao redor do mundo.

Esse acontecimento tornou-se emblemático de um 
problema de grandes proporções que aflige o plane-
ta: o consumo desenfreado de plásticos e a poluição 
gerada por seu descarte inadequado. Estima-se que  
8,9 bilhões de toneladas de plásticos primários (ou vir-
gens) e secundários (produzidos de material reciclável) 
já foram fabricados desde meados do século passado, 

quando os plásticos começaram a ser produzidos em 
escala industrial. Cerca de dois terços desse total, 
ou 6,3 bilhões de toneladas, viraram lixo, enquanto 
2,6 bilhões de toneladas ainda estão em uso.

Esses dados integram o artigo Production, use, and 
fate of all plastics ever made (Produção, uso e desti-
no de todo o plástico já feito), publicado na revista 
Science Advances, em julho de 2017. Considerado 
um dos estudos mais completos sobre o tema, ele foi 
liderado pelo físico Roland Geyer, da Universidade 
da Califórnia em Santa Bárbara.

Especialistas preocupam-se particularmente com o 
impacto da poluição por plásticos nos mares. Calcula-
-se que, a cada ano, mais de 8 milhões de toneladas de 
lixo produzidos desse material cheguem aos oceanos, 
provocando prejuízos à vida marinha, à pesca e ao 
turismo. Grandes aglomerações de plástico flutuante 
estão presentes em todos os oceanos – são os chamados 
giros. O maior deles, a Grande Mancha de Lixo do 
Pacífico, forma-se na altura do Havaí e da Califórnia 
e se estende até o Japão.

“Um dos maiores problemas é a complexidade dos 
plásticos existentes nos oceanos. Estamos falando de 
redes de pesca, dos materiais usados na fabricação 
de roupas, nos produtos descartáveis, nos duráveis 
e pellets [pequenas esferas plásticas usadas como 
matéria-prima pela indústria]. Cada um deles usa 
polímeros específicos que afetam de forma diferente 

AÍ TEM LINGUAGEM

Continua  

Leia o texto a seguir.

Planeta plástico

para dar mais resistência e um aspecto mais atraente, 
o que impossibilita a reciclagem do material. Outros 
exemplos de materiais são: embalagens plásticas 
metalizadas usadas para produtos como salgadinhos, 

torradas, chocolates etc., algumas 
bandejas de isopor usadas para 
acondicionar verduras e frutas. 
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Depósito de plásticos pós-uso de cooperativa de reciclagem, em São Paulo (SP), 2019.
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o ambiente e exigem soluções próprias”, declarou à 
Pesquisa FAPESP o cientista ambiental Marcus Eriksen, 
cofundador e diretor do 5 Gyres Institute, entidade 
com sede na Califórnia focada na redução da poluição 
plástica nos mares. “É até possível remover todo o 
plástico marinho, mas levaria tanto tempo e custaria 
tanto dinheiro que não valeria a pena”, diz Eriksen, 
considerado um dos maiores especialistas no tema. 
O custo do prejuízo para o ecossistema marinho, 
segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), é 
estimado em US$ 8 bilhões por ano. E a tendência é 
que esse valor aumente.

Uma das raízes do problema é a alta demanda da 
sociedade por plástico. Em 2016, a produção atingiu 
396 milhões de toneladas; em 1950, foram colocados 
no mercado 2 milhões de toneladas. A fabricação de 
plástico virgem no século XXI equivale ao volume 
produzido nos 50 anos anteriores. E as projeções in-
dicam que, se o ritmo de crescimento não for contido, 
o mundo terá que acomodar cerca de 550 milhões de 
toneladas do material em 2030.

[...]

O físico Munir Salomão Skaf, do Instituto de Química 
da Universidade Estadual de Campinas (IQ-Unicamp), 
concorda que a versatilidade, o baixo custo e a estabi-
lidade dos plásticos diante dos processos naturais de 
degradação o tornaram onipresente no mundo, mas 
ressalva: “Essas mesmas propriedades fazem dele um 
sério agente poluidor por não se degradar facilmente 
no ambiente”. Diretor do Centro de Pesquisa em En-
genharia e Ciências Computacionais, um dos Centros 
de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da FAPESP, 
Skaf trabalha para tornar mais fácil essa degradação. 
Ele participa, com o pós-doutorando Rodrigo Leandro 
Silveira, de um grupo internacional responsável pela 
criação de uma enzima que degrada mais facilmente 
plásticos, a PETase.

A poluição por materiais plásticos, sustenta Skaf, 
é um grave problema ambiental e requer, para seu 
enfrentamento, três abordagens complementares: 
a drástica redução do uso, a substituição por novos 
materiais (com características similares ao plástico 
sintético) facilmente degradáveis e a destinação ade-
quada dos resíduos, via coleta e reciclagem.

Produtos plásticos de uso único, aqueles com 
vida útil efêmera, são a maior preocupação dos am-
bientalistas, por serem descartados imediatamente 
após sua utilização. Entre 35% e 40% da produção 
atual é composta por esse tipo de material, nos quais 
se incluem copos, sacolas, canudos, embalagens e 
talheres descartáveis. Os demais são produtos de 
longa duração, uma gama diversificada de itens 
que vai de celulares a peças automotivas, de tubula-
ções para água e esgoto a equipamentos médicos e  
de informática.

“Descartamos uma quantidade de plásticos de uso 
único a uma velocidade que a natureza não consegue 
absorver”, constata a especialista em gestão ambiental 
Sylmara Lopes Gonçalves Dias, da Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades da Universidade de São 
Paulo (EACH-USP). “Se tivermos materiais ou mesmo 
plásticos que tenham maior durabilidade e não sejam 
jogados fora tão rapidamente, vamos reduzir bastante 
a escala dos produtos descartados.”

Um problema é que na natureza os plásticos sin-
téticos levam um tempo excessivo para se degradar. 
Garrafas de água e refrigerantes feitas de PET (po-
lietileno tereftalato) precisam de até 400 anos para se 
decompor, enquanto um copo de plástico permanece 
pelo menos 200 anos no ambiente. Por isso, dizem os 
estudiosos do tema, não é possível dissociar os im-
pactos gerados pelo plástico no ambiente da gestão 
de resíduos nas cidades.

[...]

Continua  
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Um estudo divulgado este ano pela organização não 
governamental WWF (Fundo Mundial para a Natureza) 
mostrou que, em razão da má gestão dos resíduos, 
um terço do lixo plástico produzido anualmente no 
mundo polui a natureza. “Nossos solos, águas doces 
e oceanos estão contaminados com macro, micro e 
nanoplásticos. A cada ano, seres humanos ingerem 
cada vez mais nanoplástico a partir de seus alimen-
tos e da água potável, e seus efeitos totais ainda são 
desconhecidos”, aponta o relatório “Solucionar a 
poluição plástica: Transparência e responsabilidade”.

Situação do Brasil

País com sérias deficiências na infraestrutura de 
saneamento básico, o Brasil sofre com esse tipo de 
poluição e, ao mesmo tempo, contribui para seu agra-
vamento. De acordo com o WWF, o país foi o quarto 
maior produtor de lixo plástico do mundo em 2016, com 
11,3 milhões de toneladas, superados apenas por Esta-
dos Unidos, China e Índia. A maior parte dos resíduos 
gerados no país, 10,3 milhões de toneladas ou 91% do 
total, foi coletada pelo serviço de limpeza urbana, mas 
somente 145 mil toneladas, equivalente a 1,28%, foram 
encaminhadas para reciclagem. Esse é um dos menores 
índices do mundo e bem abaixo da média global, de 
9%, segundo a ONG ambientalista, que utilizou em seu 
relatório dados primários do estudo What a waste 2.0, 
do Banco Mundial, lançado em 2018.

[...] “O Brasil tem que investir na implementação 
de políticas que promovam as técnicas de reciclagem 
e a economia circular, envolvendo todos os atores da 
cadeia, como grandes produtores de resinas e insu-
mos, indústrias de transformação [que fabricam os 
produtos plásticos], revendedores e consumidores”, 
opina o engenheiro químico José Carlos Pinto, do 
Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e 
Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Coppe-UFRJ). Economia circular é um 
conceito fundamentado na reutilização, recuperação 
e reciclagem de materiais pós-uso.

[...] Pesquisadores e ambientalistas concordam com 
a importância do fortalecimento da economia circular, 
mas afirmam que a reciclagem não é uma solução mágica 
para os desafios do lixo plástico. “Não é possível enfrentar 
o problema olhando apenas para o pós-consumo. Há 
plásticos que não são naturalmente recicláveis. Polímeros 
aditivados e embalagens compostas, feitas de plástico e 
metal, muito usadas em alimentos, não são reciclados 
mecanicamente, assim como itens contaminados e de 
baixo valor”, explica Yamaguchi, do WWF. Além da 
reciclagem mecânica, a mais usada no Brasil e no mun-
do, existem outros dois tipos, a química e a energética, 
adotadas principalmente em países desenvolvidos.

Por isso, defende Sylmara Dias, da EACH-USP, é 
importante trabalhar também no início da cadeia pro-

Produção de plástico virgem – projeções para 2030, com base na produção de 1950 a 2016

Fonte: WWF Production, use and fate of all plastics ever made. Science Advances, 2017.
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Continua  

3. (resposta da página seguinte – 25)

Fases Atores Possíveis ações

Início da 
cadeia 
produtiva

Produtores 
industriais

Gerar uma quantidade 
menor de lixo não 
reciclável ou não 
degradável a curto 
prazo.
Criar produtos com 
design sustentável.

Consumo 
de artefatos 
plásticos

Consumidores 
em geral

Consumir apenas 
produtos que não 
contenham plástico nem 
embalagens plásticas.

Descarte de 
materiais 
plásticos

Governo e 
produtores 
industriais

Implantação de política 
com parceria público- 
-privada para descarte 
adequado de lixo 
plástico.
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  Continuação

1  Quais são os dados mais alarmantes apresentados no texto, sobre os 
impactos do consumo de plástico? Anotem as informações que poderão 
servir de referência para a tomada de decisões no seu projeto.

2  O plástico é empregado para diferentes usos, além de apresentar diversas 
composições. No caso das embalagens, como se classifica e qual é seu 
impacto? No caso das embalagens de alimentos, quais são os fatores de 
atenção a considerar?

3  O texto descreve os diferentes atores e responsáveis, desde a produção 
do plástico até o destino dos resíduos. 

• Identifique quais são essas principais fases e seus atores, citando os 
desafios de cada um e os impactos de suas ações. 

4  Observe o gráfico com a projeção de consumo global de plástico em 2030, 
apresentado no texto, e responda:

• Os dados apresentados no gráfico poderiam ser representados por uma 
função exponencial? Justifique.

Analisando os impactos de cada tipo de embalagem  
para o meio ambiente e criando uma solução diferencial

Retomem a tabela em que realizaram a análise das classificações, materiais e com-
ponentes das embalagens. 

1  Considerando a classificação de materiais (componentes) que elegeram 
inicialmente para a embalagem de seu cliente, analisem agora seu impacto 
para o meio ambiente.

• Para isso, façam uma pesquisa sobre a classificação de embalagem, 
seus materiais e seus impactos ambientais.

• Verifiquem se a fonte dessa informação é imparcial e apresenta credi-
bilidade. Dê preferência a institutos de pesquisa, detentores de dados 
confiáveis.

2  Em seguida, façam uma pesquisa para saber sobre tipos de materiais 
que contribuem para diminuir a geração de lixo e para preservar o meio 
ambiente. 

• Façam o registro dos principais materiais encontrados e seus dados 
(componentes, vantagens e dificuldades, custo etc.).

• Façam uma análise sobre a viabilidade de aplicar esse material para a 
produção da embalagem de seu cliente.

• Compartilhem esses dados com a turma, em uma apresentação oral.

• Depois das trocas, sistematizem os dados pesquisados em uma apre-
sentação, em meio digital, para que possam apresentar posteriormente 
ao cliente, em uma reunião ou na apresentação final.

Na próxima etapa, você e a 
turma vão precisar de alguns 
materiais para construir 
um modelo inicial para 
representar a embalagem 
que estão produzindo e 
fazer alguns testes. Tragam 
papel, cartolina, fita-crepe, 
cola, tesoura, além de 
materiais reutilizados, como 
papelão, plástico que possa 
ser recortado e dobrado ou 
colado etc.

dutiva, focando em produtos com design amigáveis ao ambiente. “Precisamos 
de uma política pública que condicione os fabricantes a aprovar o design e os 
materiais usados em novas embalagens, antes de seu lançamento, garantindo 
que não tenham potencial poluidor”, afirma Dias. “Ao mesmo tempo, é preciso 
investir em novas soluções, como materiais biodegradáveis de origem biológica, 
que a natureza consiga naturalmente regenerar.”

[...]

VASCONCELOS, Yuri. Planeta Plástico. 8 jul. 2019. Pesquisa FAPESP. Edição 281. 
Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/07/08/planeta-plastico/>. 

Acesso em: 26 dez. 2019.

1. Professor, os alunos poderão 
escolher diferentes dados que 
tenham achado alarmantes, de 
acordo com seus pontos de vista. 
Promova trocas e questionamentos,  
a cada resposta. Possíveis respostas:
• 8 milhões de toneladas de lixo 
produzidos desse material chegam 
aos oceanos. 
• Estima-se que 8,9 bilhões de 
toneladas de plásticos já foram 
fabricados desde meados do século 
passado. Cerca de dois terços desse 
total, ou 6,3 bilhões de toneladas, 
viraram lixo, enquanto 2,6 bilhões de 
toneladas ainda estão em uso. 
• Apesar de ser possível remover 
todo o plástico marinho, o custo/
benefício e o tempo para essa ação 
não compensariam.
• 35% e 40% da produção atual é 
composta de plástico.
• O gráfico mostra que a produção 
global de plástico pode chegar a 550 
milhões de toneladas em 2030.
• O tempo de consumo é infinitamente 
mais curto que o tempo para se 
degradar.
2. Entre 35% e 40% da produção 
atual é composta desse tipo de 
material, nos quais se incluem copos, 
sacolas, canudos, embalagens e 
talheres descartáveis. O problema 
é que esses artefatos são utilizados 
por um curto espaço de tempo e 
em grande volume. Além disso, 
deve-se refletir sobre a substituição 
por objetos de longa utilização 
ou que sejam feitos de materiais 
degradáveis, como o canudo de 
papel, o garfo e a faca de madeira.
3. Resposta na página anterior.
4. A forma do gráfico é semelhante 
à curva padrão de uma função 
exponencial crescente. Não toca o 
eixo x, mostrando que não haverá 
um valor do tempo (em anos) em que 
a produção de plástico seja igual a 
zero, no intervalo de tempo estudado.
Outra forma “simplificada” de 
aproximar o gráfico apresentado da 
curva exponencial padrão é destacar 
alguns pares ordenados, como (1950, 
2 milhões); (1960, 8 milhões); (1970, 
35 milhões) e reescrevê-los de forma 
simplificada (1, 2); (2, 8); (3, 35), 
considerando o número da década. 
Nesse, caso, percebe-se uma 
semelhança com os pares da função 
y 5 2x e a função y 5 3x, ou seja  
21 5 2; 22 5 4; 23 5 8 e 31 5 3;  
32 5 9; 33 5 27 etc.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Qual é a relação entre a área externa de uma embalagem em forma de 
caixa e o volume que comporta?

• E no caso das embalagens cilíndricas, qual é essa relação?

Fazendo o projeto economicamente viável  
do formato das embalagens

É importante que os fabricantes de embalagens conheçam bem os processos 
de planificação das embalagens para promover estudos de matérias e precificação. 
Isso geralmente ocorre calculando-se a área externa do sólido geométrico que 
forma a embalagem.
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Veja a engenharia e os 
anos de pesquisa e des-
cobertas relacionados 
a uma lata de bebidas 
de alumínio, no vídeo O 
inventivo design da lata 
de bebidas de alumínio*
Disponível em: <https://
www.youtube.com/
watch?v=hUhisi2FBuw>. 
Acesso em: 11 jan. 2020.

ASSISTA +

* Para assisti-lo com legendas 
em português, vá no menu 
do canto inferior direito do 
vídeo. Ative a opção "Legen-
das/legendas ocultas"; em 
seguida, clique na opção 
"Detalhes" (configurações), 
e selecione "Legendas CC". 
Depois, "Traduzir automati-
camente" e, então, escolha o 
idioma "Português".

Produção de latas de alumínio em linha de montagem industrial.
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Represente por “x” a medida dos lados dos quadradinhos retirados de cada quina 
da placa retangular de papelão.

30 cm

20 cm

x
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Para uma empresa que produz milhares de embalagens para um determinado 
produto, a economia por unidade de embalagem pode resultar em uma diferença con-
siderável no montante total, tornando o produto mais competitivo economicamente.

Para obter uma embalagem ideal, em que se usa menos material em sua confecção 
e que tenha mais capacidade de acondicionamento, aplica-se bastante a Matemática.

Volume máximo
Para fazer um estudo prévio sobre diferentes formatos e maneiras de otimizar a 

relação entre a área da embalagem e seu volume, resolva os problemas a seguir.

1  Com uma placa retangular de papelão de dimensões 30 cm 3 20 cm, 
crie uma caixa em formato de paralelepípedo que tenha o maior vo-
lume possível.

2  Uma empresa deseja construir uma lata cilíndrica de capacidade de 
1000 ml, usando o mínimo de material. Quais devem ser o raio da base e 
a altura dessa lata?

h

r

Agora, faça os cálculos para a embalagem de seu projeto, verificando como otimizar 
o uso da área de embalagem para o maior volume possível. 

 • Analise diferentes formatos para verificar qual demanda a menor área de material.

Professor, veja comentário nas Orientações para o professor.

Professor, veja comentário nas Orientações para o professor.
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Ao apresentar a análise 
de custos ao cliente, é 
importante mencionar 
outros tipos de custos, 
mesmo que não sejam 
precisamente calculáveis 
no momento. Por exemplo, 
ao escolher um material 
mais barato, mas não 
reciclável, o custo imediato 
pode ser mais baixo, mas 
a empresa tornará altos os 
custos socioambientais a 
longo prazo. A inovação por 
meio de uma embalagem 
ecologicamente sustentável 
poderá agregar valor ao 
produto, tornando-se um 
aspecto diferencial para 
conquistar consumidores.

Criando um protótipo inicial
Vocês sabem o que é um protótipo? Qual é  a sua importância em um projeto?

1  Façam uma pesquisa e respondam:

• O protótipo contribui para o sucesso de um projeto? Explique.

• Quais são os tipos de protótipo ao longo do processo de um projeto?

2  Com os conhecimentos obtidos nas etapas anteriores até o momento, em 
seus grupos, construam um protótipo inicial, utilizando os materiais trazidos.

• Utilizem as medidas, com base nos cálculos para otimização de uso de 
material e armazenagem.

• Verifiquem como seria o manuseio e uso da embalagem e anotem os pontos 
de melhoria ou de atenção no momento da construção do protótipo final.

• Avaliem a resistência do material, considerando-se o formato (sabendo 
que o tipo de material também será um fator a se considerar futura-
mente). Analisem se o formato favorece a armazenagem, a estocagem 
e a disposição em prateleiras.

3  Se necessário, façam os ajustes, com base nessa avaliação e produzam 
um protótipo melhorado. Tenham ele sempre à mão, pois servirá como 
referência para as etapas seguintes. 

Fazendo outras análises de custo
Além de avaliar os custos derivados da área de material utilizado, considerem tam-

bém os custos do material que compõe a embalagem. 

 • Façam um comparativo entre custos, tendo de dois a três cenários, pensando nos 
materiais possíveis.

 • Considerem um material que já é utilizado em produtos similares do mercado e 
também, pelo menos, um material ecologicamente sustentável.

Fazendo a análise do formato, para otimizar 
armazenamento e transporte

Há vários formatos de embalagem para acondicionar os produtos. Algumas são 
redondas, outras, quadradas, e assim por diante. Além da embalagem individual, há a 
embalagem externa, ou seja, a que será usada para transportar o produto até o local 
de venda. Aqui também podemos aplicar cálculos matemáticos para chegar ao resul-
tado de quantas embalagens externas serão necessárias para transportar e distribuir 
o produto em questão. 

Para definir a melhor embalagem para o transporte, analise as seguintes situações:

1  Qual é a melhor e mais eficiente forma de empacotar, em uma caixa de pa-
pelão de formato de paralelepípedo de dimensões 60 cm 3 40 cm 3 20 cm,  
uma embalagem também em formato de paralelepípedo de dimensões 
10 cm 3 8 cm 3 6 cm? Quantas embalagens são possíveis empacotar?

1. É possível empacotar 
100 embalagens. Veja 
que, nesse caso, cada 
dimensão de embalagem 
deve combinar com uma 
dimensão múltipla da 
caixa. Pode-se verificar 
também que o volume 
da embalagem é um 
centésimo do volume 
da caixa. No entanto, 
o empacotamento só 
é eficiente porque as 
dimensões são múltiplas 
entre a caixa e a 
embalagem.

?
60 cm

40 cm

20 cm
10 cm

6 cm

8 cm
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Professor, explore com os alunos o que eles imaginam ser um protótipo e o que já sabem sobre o assunto, o que já ouviram 
falar dele. Peça que deem exemplos e forneça alguns, como protótipos de carros e celulares. Leve-os também a perceber 
qual é a função de um protótipo e como pode ser usado para aperfeiçoar o produto ou, no caso deste projeto, a embalagem. 

O protótipo é a forma mais rápida e 
econômica de se definir e experimentar 
um projeto. Apresenta as seguintes 
vantagens que vão incidir sobre o 
produto:
• baixa demanda de tempo para 
desenvolvimento e, consequentemente, 
baixo custo;
• não requer conhecimentos avançados 
em softwares de edição gráfica;
• facilita a visualização do produto para 
o cliente desde a fase inicial;
• possibilita receber o feedback do 
cliente em tempo ágil;
• facilita o levantamento de requisitos e 
funcionalidades;
• possibilita estimar de forma mais 
precisa a complexidade e o tempo  
de desenvolvimento;
• possibilita a realização de testes  
de interações;
• reduz os esforços de 
desenvolvimento.
Fonte: <http://thiagonasc.com/
desenvolvimento-web/a-importancia-
dos-prototipos-no-desenvolvimento-
de-sistemas>. Acesso em: 13 jan. 2020.

Protótipos de Baixa Fidelidade: são 
os rascunhos concebidos ainda na 
fase inicial, durante a concepção do 
projeto. Geralmente são feitos à mão, 
com traços rápidos, sugerindo as ideias 
iniciais dos projetistas e a interação do 
usuário com o objeto.
Protótipos de Média Fidelidade: 
conhecidos por wireframes (armação 
de fios), esses protótipos são 
documentos que apresentam a 
estrutura e o conteúdo da interface, 
definindo peso, relevância e relação 
dos elementos, formando o layout 
básico do projeto.
Protótipos de Alta Fidelidade: são as 
maquetes ou protótipos funcionais e 
representam de forma mais próxima 
o produto a ser desenvolvido. Em 
alguns casos, é possível simular o 
fluxo completo das funcionalidades, 
permitindo a interação do usuário como 
se fosse o produto. A aparência visual, 
as formas de navegação e interatividade 
já são concebidas e aplicadas aos 
protótipos de alta fidelidade.
Fonte: <http://thiagonasc.com/
desenvolvimento-web/a-importancia-
dos-prototipos-no-desenvolvimento-
de-sistemas>. Acesso em: 13 jan. 2020.
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2  Quantas latas cilíndricas com 6 cm de diâmetro e 10 cm de altura você con-
seguiria acomodar em uma caixa de papelão de dimensões 40 cm 3 40 cm  
e altura de 10 cm?

2. Os problemas de empacotamento 
de círculos em retângulos são 
bastante complicados e as melhores 
soluções são obtidas por programas 
de computador. Quando a região 
é grande para empacotar vários 
círculos, a disposição hexagonal  
é mais eficiente. Nesse caso, os 
alunos podem fazer tentativas.  
É possível que consigam empacotar 
algo próximo de 39 embalagens. Se 
os alunos estiverem com dificuldade 
para testar empiricamente, sugira que 
recortem círculos com papel-cartão 
e tentem acondicioná-los na região 
sugerida.

3. O comprimento das fileiras é de  
60 cm, que é o MMC entre os números 
10, 6 e 4. Veja se os alunos chegaram 
a esse resultado por MMC ou por outra 
estratégia. Se for necessário, mostre 
como chegar ao resultado usando 
MMC. As quantidades de embalagem 
em cada fileira serão 6, 10 e 15. 40 cm

40 cm

10 cm
10 cm

6 cm

?

4  Uma empresa deseja embalar 6 latas em formato cilíndrico. A dúvida é 
qual a melhor disposição das latas para se ajustarem a uma embalagem 
que consuma menos material na confecção. Foram propostas quatro 
disposições mostradas a seguir. Verifique, fazendo cálculos ou de forma 
experimental, qual delas consumirá menos material.

O vídeo Isto é Matemática 
– Empacotamentos lança 
o questionamento se há 
alguma regra para oti-
mizar o empacotamen-
to de produtos cilíndri-
cos. Acompanhe o vídeo, 
para estimular a criati-
vidade e tentar respon-
der às questões lançadas. 
Disponível em: <https://
www.youtube.com/wa 
tch?v=q2DWiAlw5Wk>. 
Acesso em: 11 jan. 2020.

ASSISTA +

3  Em uma prateleira de supermercado serão colocados, um ao lado do outro, 
três produtos cujas larguras são iguais, mas as espessuras vão diminuindo 
de 10 cm, 6 cm e 4 cm. Espera-se que as fileiras ocupadas desses produtos 
terminem alinhadas.

• Qual é o comprimento da fileira e quais são as quantidades de cada 
produto nelas?

4. A disposição das latas que 
ocupam a menor área é a forma 
de paralelogramo. Discuta com 
os alunos por que as empresas 
geralmente não utilizam tal formato 
em seus produtos por questões 
de organização nas prateleiras 
e nos transportes. Para que os 
alunos possam fazer os testes, 
experimentando os resultados, sugira 
utilizar círculos com papel-cartão, 
régua e calculadora.

10 cm
6 cm

4 cm
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Professor, para esta etapa, o 
professor de Arte pode contribuir, 
trabalhando com os alunos a questão 
de cores, formatos, design etc. 

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quais são os diferentes sentimentos e reações que as embalagens podem 
causar no consumidor? Você já parou para observar?

• Você sabe a que tipo de público deve direcionar sua embalagem?  
Quais são a faixa etária, o perfil econômico, as necessidades e  
os desejos de seu público-alvo?

• De que maneira a estética de uma embalagem pode influenciar  
o consumidor?

Ao desenvolver o projeto de uma embalagem, geralmente as empresas recorrem à 
equipe de marketing, que desenvolve o design das embalagens, incluindo a arte que será 
aplicada para atrair os consumidores. Nesse estudo, os profissionais também avaliam 
os hábitos de consumo e comportamentos do consumidor, para atribuir à embalagem 
diversas qualidades que supram as demandas do público-alvo, agregando valor ao 
produto e destacando-o dos da concorrência.

Avaliando o design das embalagens  
existentes no mercado 

Avaliem as embalagens trazidas pela turma para o estudo comparativo realizado 
na Etapa 2. Com seu grupo, analisem cada embalagem, discutindo e respondendo às 
seguintes questões (elejam um representante para anotar as informações e as conclu-
sões mais importantes no Caderno de ideias):

 a) O produto é atraente? Quais sensações causam à primeira vista? Quais 
aspectos da embalagem e da arte causam essas sensações?

 b) Qual é o público-alvo desse produto? Quais características indicam isso?

 c) A embalagem é eficiente para sua função? É de fácil manuseio?

 d) Em quais pontos poderia ser aperfeiçoada?

Criando o design da embalagem do projeto
1  Com o grupo, façam uma pesquisa na internet sobre a influência da ti-

pografia, das cores e dos formatos na percepção do consumidor.

• Tomem nota das informações importantes, no Caderno de ideias, e do 
site que serviu de fonte.

2  Pensando no produto do seu cliente, discutam quais são os aspectos do 
design a serem considerados na embalagem.

• Avaliem que tipo de cores e tipografia, por exemplo, utilizariam para a 
sua embalagem, considerando o público-alvo.

• Revejam os registros feitos na análise de embalagens e na pesquisa, 
para verificar se podem ser aplicados ao seu produto.

• Registrem, no Caderno de ideias, as informações que acharem inte-
ressantes e que poderão ser usadas no projeto da embalagem.

A embalagem pode 
exercer seu poder de 
comunicação, sem ne-
cessariamente demandar 
um alto investimento. 
Bastam criatividade e 
algumas técnicas. Veja 
algumas dicas disponí-
veis em:

<https://www.canva.com/
pt_br/aprenda/design-
d e - e m b a l a g e n s - 5 0 -
embalagens-criativas/>. 
Acesso em: 27 dez. 2019. 
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A maioria das embalagens é feita para atrair a atenção do consumidor, valorizando o produto e 
proporcionando uma experiência de compra satisfatória ao consumidor.  

Você já observou como alguns produtos são dispostos nas gôndolas de super-
mercados, padarias e farmácias? Algumas, como as latas de legumes, são fabricadas 
de tal forma que facilitam o empilhamento nas prateleiras, pois a base de uma se 
encaixa no topo da outra, permitindo que se façam pilhas que não desmontem 
com facilidade. Ao mesmo tempo em que a ideia auxilia funcionalmente na arma-
zenagem, também faz parte do design do produto, sendo um aspecto percebido 
pelo consumidor.

Há também a dupla embalagem dos produtos, cada uma com uma função distinta; 
uma delas para vedar o produto, mantendo suas características por mais tempo; a outra 
para informar sobre o produto e atrair o consumidor. 
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Roteiro de análise das embalagens

Rótulo Sensações proporcionadas 

Tipografia aplicada                   
Cores utilizadas                   
Ilustrações ou fotos                   
Informações sobre o produto                   
Harmonia visual                   

Formato da embalagem Sensações proporcionadas 
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Fazendo uma reunião de alinhamento com o cliente
Com o seu grupo, marquem uma reunião de alinhamento com o cliente. Para planejar 

como vão apresentar os dados encontrados, sigam o roteiro:

 a) Organizem os principais resultados obtidos, até o momento, no processo 
de desenvolvimento da embalagem, para apresentá-los. Considerem 
dados como:
• Classificação e materiais componentes analisados; suas vantagens 

e desvantagens.
• Formatos analisados para otimizar armazenagem e transporte.
• Tipos de design pensados pela equipe.

 b) Preparem uma apresentação com esses dados:
• Utilizem um software próprio para apresentar os dados, de maneira 

visual e objetiva, que permita ao cliente conhecer os dados obtidos 
e entender o quadro geral.

• Vocês poderão compartilhar as análises feitas pelo grupo. Organizem 
os dados principais, as tabelas, os gráficos que eventualmente tenham 
sido planejados.

 c) Listem as informações adicionais que precisam saber sobre o processo 
de produção e distribuição do produto do cliente, como:
• dimensões e condições do local em que o alimento será armazenado 

e transportado;
• outras, que servirão de referência para a tomada de decisões nas 

últimas etapas do projeto.

No momento de preparar a arte gráfica da embalagem, como as imagens e o nome 

do produto, também não se pode esquecer de informar especificações como peso, data 

de fabricação e validade, lote, além dos dados nutricionais.
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O manual de rotula-
gem da Anvisa poderá 
ajudar na elaboração 
do rótulo da embala-
gem que vocês estão 
desenvolvendo. Dispo-
nível em: <http://www.
ccs.saude.gov.br/visa/
publicacoes/arquivos/
Alimentos_manual_
rotulagem_Anvisa.pdf>. 
Acesso em: 20 jan. 2020.
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Agora, vocês vão retomar e revisar todos os dados avaliados até o momento, para a 
tomada de decisões e o desenvolvimento do protótipo final da embalagem. 

Para auxiliá-los nessa organização, utilizem um fluxograma para representar a 
sequência de etapas da construção do protótipo, incluindo as principais análises e 
decisões tomadas até o momento. Com base nessas informações, pensem quais serão 
as próximas ações relacionadas à fase de finalização do protótipo, teste de aceitação 
dos consumidores e ajuste final da embalagem e registrem-nas também no fluxogra-
ma. Vocês poderão inserir quem será responsável por desenvolver cada uma, além da 
informação de período estimado para cada passo, com base no cronograma.

Vejam um exemplo de fluxograma, que está incompleto.

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quais dados e verificações finais são importantes para o protótipo final a 
ser apresentado ao cliente?

• Que tipos de recursos podem ser utilizados para a construção do protó-
tipo final?

• Como organizar os dados encontrados nas etapas anteriores, para se certi-
ficar de que eles foram contemplados no projeto?

 • Com o esquema pronto, façam uma reunião com seus colegas de grupo para verificar 
se devem acrescentar mais alguma etapa ou elemento e se todos têm clareza sobre 
o cronograma e as datas de entrega de cada etapa. Vejam também os recursos que 
serão necessários para construir o protótipo. 

 • Depois de tudo organizado, preparem o protótipo da embalagem, fazendo o dese-
nho em escala ou utilizando um software de modelagem 3-D. Com base no desenho, 
poderão montar esse protótipo utilizando um material semelhante ao proposto por 
seu grupo para teste, avaliação e identificação de pontos de ajuste.

 • Verifiquem se em algum local de sua cidade ou proximidades há laboratórios de fabri-
cação (conhecidos por Fab labs) para a construção do protótipo de sua embalagem.
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Os softwares de mo-
delagem 3-D permitem 
a construção de objetos 
ou animações tridimen-
sionais digitalmente. 

Faça uma busca na 
internet por softwares 
de modelagem 3-D para 
iniciantes e que sejam 
gratuitos, para utiliza-
rem no projeto. 

Eles vão possibilitar 
analisar alguns detalhes 
da embalagem que an-
tes não foram pensados.

SAIBA

Conhecendo o cliente
e a demanda Resolvendo a demanda

Apresentação �nal
da solução ao cliente

Identi�cação
do cliente

Reunião inicial
para conhecer

o cliente e
sua demanda

Estudo comparativo
dos tipos de 

embalagens existentes

Necessário
ajustar algum

item?

Agendamento
da

apresentação

Apresentação
�nal ao cliente

Sim

Não

Fluxograma é um diagrama 
que mostra as fases de um 
processo, com um início, o 
fluxo da leitura e um fim. Os 
principais símbolos geralmente 
utilizados para criá-lo são:
– Círculo para representar o 
início e o fim do fluxo;
– As setas para indicar o 
sentido do fluxo;
– Os retângulos para representar 
ações. Em cada um deles, deve 
haver a descrição objetiva de 
uma ação;
– O losango para mostrar uma 
pergunta. Por exemplo, pode 
indicar um questionamento 
para verificar se o produto 
responde às necessidades do 
cliente ou não. Do losango, 
devem sair setas indicando 
caminhos para as possíveis 
respostas, sendo que cada 
uma seguirá para a ação  
que deverá se suceder.
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Professor, nesta etapa, os professores da área de Ciências da Natureza e de 
Língua Portuguesa podem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa de 
campo. 

Em grupo, vocês farão uma pesquisa com o possível público-alvo do produto do 
cliente, para verificar a aceitação, as falhas e os ajustes necessários utilizando o protótipo. 
Os resultados da pesquisa deverão ser apresentados por meio de um relatório, que será 
inicialmente mostrado aos colegas da turma e depois será entregue ao cliente como parte 
do produto final. Depois de identificar todos esses pontos, será feita a revisão antes da 
produção final. 

 • Elaborando a pesquisa: de acordo com o objetivo, você e seu grupo deverão definir 
quais serão as perguntas e também os entrevistados; a amostra da pesquisa (número 
de entrevistados); como e quem aplicará os questionários; a estrutura do questionário: 
perguntas abertas, fechadas ou ambas; como será a tabulação dos resultados; a elabo-
ração de gráficos com os dados e apresentação dos resultados para a turma e o cliente, 
mostrando o que vocês fizeram de mudanças na embalagem com apoio da pesquisa.

 • O questionário: para o questionário, criem as perguntas com base no que vocês dis-
cutiram anteriormente e no que vocês querem saber sobre a embalagem. Se houver 
perguntas de múltipla escolha, coloquem algumas opções de respostas pré-codificadas 
(com números antes, por exemplo: 1. Sim  2. Não) para facilitar a resposta e a tabulação. 
Se o grupo tiver construído o protótipo físico, é importante que as entrevistas sejam 
presenciais para que o público possa vê-lo e manuseá-lo. Se o protótipo for desenhado 
no software, a entrevista poderá ser realizada por meio de questionário eletrônico.
Algumas sugestões de perguntas:

1  Você costuma consumir o (tipo de produto: bolo, torta congelada etc.)?

1. Sim   2. Não

2  Você costuma comprar a marca (nome fabricante do produto)?

1. Sim   2. Não

3  Olhando para esta embalagem (mostrar o protótipo), o que mais chama a 
sua atenção?

4  Há algo na embalagem de que você não gosta? O quê?

5  A embalagem é prática e de fácil manuseio?

6  Na embalagem, você consegue encontrar facilmente as informações neces-
sárias para conhecer o produto e os ingredientes que o compõem? Se não, 
o que falta?

7  Você compraria esse produto pela embalagem? Por quê?

8  Você mudaria alguma coisa nessa embalagem? O quê?

 • Relatório de resultados: com uma linguagem clara e objetiva e de acordo com 
a norma culta, o relatório deve ser composto de introdução, desenvolvimento e 
conclusão, além de quadros e gráficos mostrando alguns dados importantes para 
complementar ou destacar alguma informação do texto (leia mais detalhes sobre 
como estruturar o relatório no boxe ao lado). Em grupo, façam o relatório da pesquisa 
realizada para apresentar à turma e receber o feedback dos colegas. 
Para a apresentação, utilizem algumas ferramentas, como slides, cartazes e mul-

timídia, e façam um roteiro para usá-lo como diretriz na reunião. No dia combinado, 
providenciem os recursos necessários para a apresentação.

Professor, ajude os alunos 
a construir o questionário, 
dando dicas de como pode ser 
estruturado, sugerindo que eles 
usem softwares de planilhas, por 
exemplo, e orientando quanto a 
perguntas que trarão informações 
importantes para o entendimento 
do que os entrevistados acharam 
da embalagem.

tabular: organizar (informações) 
em tabela; tabelar.

feedback: resposta, à fonte 
emissora, sobre o resultado de 
uma ação, mensagem, trabalho 
etc., o que realimenta o  
processo; retorno.

O relatório é um documento 
utilizado para reportar o 
andamento ou a conclusão 
de um conjunto de atividades 
(como um projeto, uma 
pesquisa, um evento etc.). 

No relatório final a ser 
entregue ao cliente, descreva:
• os dados do cliente (nome 
da empresa, nome e cargo do 
representante de contato);
• o objetivo do projeto;
• introdução, descrevendo o 
contexto em que o projeto 
está sendo realizado, 
inserindo as informações 
sobre a escola, além de 
descrever uma visão geral 
das etapas e dos resultados 
encontrados;
• etapas, análises, conclusões 
em cada etapa (incluir tabelas, 
gráficos e imagens, se houver);
• pontos de atenção ou 
questões que não puderam 
ser resolvidas ou concluídas;
• solução e resultados finais.
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Com todas as informações obtidas com a pesquisa e o feedback da turma, em grupo, 
revejam todas as etapas que os levaram a produzir o protótipo para verificar o que pode 
ser melhorado ou ajustado.  

Cada grupo deverá verificar a viabilidade de produzir o protótipo físico, de acordo 
com a existência de algum espaço público local com os equipamentos necessários 
(por exemplo, os já citados Fab labs, laboratórios de fabricação públicos). Caso não seja 
possível, o grupo deverá apresentá-lo digitalmente, utilizando software de modelagem 
3-D. Juntamente com o protótipo (físico ou digital), deverá ser entregue um relatório 
completo, descrevendo as análises e conclusões que levaram à solução da embalagem 
proposta. 

Em ambos os casos, verifiquem quais serão os recursos necessários, como farão o 
produto final e quando ficará pronto.

Preparem uma apresentação final da solução para o cliente. Para organizá-la, pla-
nejem as etapas com antecedência:

 • Marquem a data e convidem o professor ou representante da coordenação para 
acompanhá-los e presenciar a apresentação. 

 • Organizem os equipamentos e materiais necessários para o dia. Por exemplo, um 
software de apresentação para conduzir os pontos principais do processo ao longo 
do projeto, flipchart ou quadro branco para desenhar algum diagrama, software de 
modelagem 3-D, caso o protótipo seja digital etc. 

 • Levem o relatório impresso para ser entregue ao cliente em mãos, de maneira que 
possa ser avaliado posteriormente.

Com base no fluxograma construído na Etapa 6, construam um algoritmo de plane-
jamento do processo de elaboração de uma embalagem de alimentos para um cliente. 

 • Revisem o fluxograma e ajustem a sequência de etapas ou tomada de decisões, de 
maneira a tornar o processo mais eficiente e inteligente. 

 • Preencha as etapas finais do processo.

 • O processo ajustado servirá como documentação para o cliente e possivelmente a 
outros grupos que desenvolvam o projeto no futuro.

Professor, tanto para a apresentação 
quanto para a produção do projeto 
escrito, o professor de Língua 
Portuguesa pode contribuir, trazendo 
os conhecimentos dessa área para 
serem aplicados na prática. 
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A avaliação precisa ser realizada por todos (professores e alunos), de maneira que 
sejam verificadas as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhecimento do projeto.

Deve ser vista como uma oportunidade para melhorar e aprimorar o projeto e 
desenvolver um produto ainda melhor.

Após o término do produto final e da apresentação, começará o processo de ava-
liação, iniciando pela sua, a qual servirá de base para a da turma. 

Avaliação do projeto e autoavaliação

Sim Não Parcialmente

Analisei materiais e consegui encontrar o que se adequasse às 
necessidades do cliente?     

Sei elaborar um briefing e aplicá-lo para identificar as 
necessidades do cliente?     

Identifiquei alguns danos causados ao meio ambiente por 
determinados materiais e encontrei soluções sustentáveis para 
a embalagem do cliente?

    

Sei analisar a viabilidade econômica da embalagem?     

Sei identificar os elementos que compõem a arte e o design da 
embalagem e os diferentes impactos que causam na percepção 
do consumidor?

    

Consegui compreender os dados coletados e analisados do
questionário respondido pelos entrevistados?     

Construí o protótipo utilizando software ou um laboratório de 
fabricação?     

Participei de forma ativa desempenhando minhas funções e 
cooperando com o grupo?     

Para reflexão
 • Tive dificuldade em alguma área do conhecimento que fez parte deste projeto? Se 

sim, o que preciso fazer para avançar? 
 • O que aprendi sobre o tema embalagem inovadora, econômica e sustentável?
 • Quais foram outros aspectos que facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento  

do projeto?

Avaliação em turma
Para essa discussão, formem uma roda de conversa e combinem os acordos, como 

quem iniciará, se os comentários serão feitos após ou durante a exposição de cada co-
lega etc. Depois que todos tiverem exposto suas percepções sobre o projeto, discutam 
algumas questões adicionais, como:

 • O que faríamos diferente se tivéssemos de refazer o projeto?
 • Quais ensinamentos podemos utilizar em outros projetos?
 • Há alguma etapa que faríamos diferente, acrescentaríamos, ou tiraríamos do projeto? 

Por quê?

A avaliação e os feedbacks são 
oportunidades de perceber o 
que já se sabe e o que precisa ser 
aprofundado.
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BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das 
velhas ideias. São Paulo: Alta Books, 2017.
Este é um livro que apresenta o Design Thinking como um processo colaborativo 
que une sensibilidade e técnica. Essa abordagem soluciona demandas, conside-
rando o aspecto humano e a estratégia de negócios nas decisões, contribuindo 
para que organizações sejam mais inovadoras e criativas.

DENIS, Rafael C. Uma introdução à história do design. São Paulo: Edgard Blucher, 
2000.
Por meio deste livro, o autor teve como propósito estimular os designers a tomarem 
consciência do riquíssimo legado dos diferentes movimentos históricos do design. 
Trata-se de uma introdução à história do design, mais especificamente, do brasileiro. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed.  
Tradução: Laura Bocco. Porto Alegre: Bookman, 2006.
Esta obra discute as convergências e divergências entre decisões de pesquisa e 
decisões gerenciais de marketing. De modo prático e amplo, descreve o processo 
de pesquisa de marketing evidenciando sua aplicação às diversas áreas da admi-
nistração. O autor é premiado em diferentes universidades e instituições. Entre 
esses prêmios, destaca-se o de Excelência em Ensino em Marketing, da Academy of 
Marketing Science, em 2003.

MESTRINER, Fábio. Design de embalagem: curso básico. São Paulo: Makron Books, 
2001.
Este livro reproduz, em grande parte, o conteúdo teórico do curso de design de  
embalagens do professor Fábio Mestriner. Trata da criação e da produção  
de embalagens para profissionais que iniciaram nessa área e desejam ampliar seus 
conhecimentos. Exercícios e recomendações complementam os conceitos apre-
sentados e servem como sequência de estudo para quem deseja se aprofundar 
nesse assunto. O marketing também é valorizado neste livro, o que faz dele uma 
referência para designers e profissionais de marketing.

STEWART, James. Cálculo. 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. v. 1. 
Este livro procura abordar os conceitos básicos da Matemática que servirão de base 
para o estudo de derivadas e integrais. Isso faz da obra um instrumento de apoio aos 
estudantes de cálculo. Há exemplos e aplicações, entre eles, alguns sobre máximos 
e mínimos que trazem aos alunos uma visão sobre problemas de otimização na 
indústria de embalagens. 

TAMBINI, Michael. O design do século. São Paulo: Ática, 1999.
O autor apresenta um panorama bastante amplo do design moderno, com mais de 
mil peças e embalagens desenvolvidas do começo do século XX até nossos dias.  
Os capítulos destacam as décadas e as categorias em que se pode acompanhar, em 
uma verdadeira linha do tempo, a evolução do design no mundo. São ricamente 
ilustrados, desde mobiliário, tecnologia, vestuário até anúncios e embalagens.
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OBJETIVOS

• Pesquisar sobre as 
condições de vida da 
comunidade local, por 
meio da coleta, orga-
nização e análise de 
dados estatísticos.

• Exercitar a empatia, a 
solidariedade e o olhar 
inclusivo, estudando e 
trabalhando, de ma-
neira colaborativa, em 
todo o processo.

• Desenvolver o olhar 
crítico e a criatividade 
diante de problemas 
reais.

• Projetar um espaço co-
munitário de cultura, 
usando principalmen-
te conhecimentos e 
saberes próprios das 
áreas de Matemática e 
de Linguagens (Arte). 

• Produzir um relatório 
do projeto, a fim de 
requerer a criação do 
espaço comunitário 
de cultura aos repre-
sentantes do poder 
público.

Grupo de teatro de rua apresenta-se em festival de teatro. Conselheiro Lafaiete (MG), jul. 2018.

Este projeto visa intervir na comunidade local, por meio da criação de um espaço comunitário de 
cultura, mediante a identificação das necessidades de tal espaço para a convivência, a formação e 
o desenvolvimento da comunidade à qual os alunos pertencem. 

• Você costuma envolver-se nas atividades e manifestações de sua comunidade?

• Como um espaço de identidade e desenvolvimento cultural impacta a comuni-
dade na qual se está inserido? 

• Quais são os recursos e conhecimentos necessários para desenvolver um projeto 
de espaço de cultura dentro da própria comunidade?

As questões iniciais representam uma oportunidade de reflexão sobre a importância 
da comunidade em nossas vidas, ou seja, o quanto somos impactados por ela. 
Ao identificarmos as suas necessidades, podemos intervir a fim de superar as 
condições de vulnerabilidade por meio da cultura. 

Justificativa
Para que cada vez mais os cidadãos brasileiros tenham consciência de seus direitos 

e deveres, eles devem conhecer as questões importantes de sua própria realidade e  
de sua comunidade. 

Ser protagonista em projetos e ações da comunidade em que se está inserido pode 
mudar o nosso futuro. Para incentivá-lo a participar, este projeto é um convite a olhar 
para a comunidade a qual você pertence, propondo uma intervenção coletiva e cultural. 
Este projeto se faz relevante, uma vez que possibilita o desenvolvimento de um olhar 
crítico, empático e cuidadoso de si próprio e do outro.

Como um dos princípios dessa intervenção, você e seus colegas deverão utilizar 
conceitos e procedimentos matemáticos e de demais áreas do conhecimento envolvidas 
para solucionar uma situação-problema. 
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Situação-problema
Em um contexto no qual o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social é 

crescente, vocês deverão usar os saberes matemáticos para desenvolver um projeto de criação 
de um espaço comunitário de cultura e apresentá-lo aos representantes do poder público. 
Tal projeto deve oferecer meios de os moradores terem acesso a atividades educacionais, à 
qualificação profissional, ao lazer e a manifestações culturais e artísticas.

Produto final
O produto final deste projeto será a proposta de criação de um espaço comunitário de 

cultura. O trabalho será desenvolvido pelos alunos ao longo das etapas aqui expostas, ou seja, 
a cada etapa vocês obterão informações a ser complementadas por pesquisas e estudos, com 
base em referências bibliográficas e na internet, em sites confiáveis, como os das universidades 
e órgãos do governo.

Vocês também vão assistir a vídeos, trocar ideias e experiências, para redigir textos, coletar, 
organizar e analisar dados, fazer cálculos, trabalhar com a planta baixa do espaço comunitário 
e seu projeto visual, com soluções de acessibilidade, e, por fim, redigir um relatório do pro-
jeto, visando encaminhar uma proposta de resolução do problema levantado às instâncias 
responsáveis do poder público.

Cronograma
O período de duração previsto para o projeto é de três meses. Esse planejamento pode 

sofrer ajustes, conforme a execução de cada etapa. No entanto, essa previsão visa orientá-los 
a não ultrapassar excessivamente o tempo disponível, mantendo-os com o foco necessário 
para que possam concretizá-lo de modo adequado. 

INÍCIO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Etapa 1: Pesquisa e análise de dados: levantamento, organização e análise de dados  a 
respeito da comunidade local, da população em situação de vulnerabilidade social, suas neces-
sidades, expectativas e quais ações poderiam fazê-la ocupar um espaço comunitário de cultura.  

Etapa 2: Rodas de conversa e reuniões: estabelecimento de quais demandas serão priori-
zadas para a criação do espaço, bem como pesquisas sobre as normas de acessibilidade. 

Etapa 3: Pesquisa, estudo e tomada de decisões: reconhecimento da comunidade, suas 
vulnerabilidades e potencialidades, busca e escolha de espaço, parcerias e materiais acessíveis 
e viáveis economicamente, além da análise da logística e dos impactos social e ambiental da 
ocupação desse lugar como espaço comunitário de cultura. 

Etapa 4: Projeção do espaço: estudo dos conceitos das áreas de conhecimento envolvidas, 
desenvolvimento da planta baixa e consolidação da proposta de criação do espaço comuni-
tário de cultura.

Etapa 5: Sistematização e finalização do projeto: organização e escrita de uma carta com 
o requerimento oficial de abertura do espaço comunitário de cultura, com a justificativa, o 
objetivo e a proposta criada ao longo deste projeto. 

Etapa 6: Avaliação e autoavaliação do projeto: avaliação dos desempenhos individual e 
coletivo dos alunos; fazer autoavaliação.

TÉRMINO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Materiais necessários
 • Computador com acesso à internet.

 • Caderno ou equipamento para registro de entrevistas.

 • Material didático de referência (livros, resumos, mapas conceituais etc.).
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Leia com os alunos as 
competências e habilidades 
a serem trabalhadas, para 
que se assegurem de que o 
projeto apresenta múltiplos 
objetivos, tanto na aquisição 
de conhecimentos quanto 
no desenvolvimento das 
habilidades essenciais para o 
bom desempenho na escola 
e no trabalho. 

Coordenação do projeto
Recomenda-se que o coordenador seja o professor de Matemática e suas Tecnologias, com 

a colaboração do professor de Linguagens (Arte). 

Este projeto tem enfoque interdisciplinar, envolvendo conceitos de vulnerabilidade social, 
estatística, construção de gráficos, ativismo social, além de cálculos de área, perímetro e volume.

Competências gerais da BNCC — Ensino Médio
Neste projeto, serão desenvolvidas as competências gerais elencadas a seguir:

1  Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 
e inclusiva.

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

Essa competência estará presente ao mapear e visitar com a turma os espaços culturais de 
suas regiões para compreender os tipos de atividade oferecidos, além de discutir e propor os 
que seriam ideais para atender às demandas do espaço comunitário a ser criado no projeto.  

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

Essa competência estará presente nos momentos em que você argumentar com seus 
colegas nas rodas de conversa e nos registros que fizerem no relatório do projeto, bem como 
na apresentação da proposta aos representantes do poder público. 

8  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreen-
dendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, 
com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

Essa competência estará presente na leitura de texto para reflexão sobre a individualidade 
e no processo de identificação dos próprios talentos em situações desafiadoras, motivados 
pelas histórias de jovens empreendedores.

Competências específicas e habilidades da área 
Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1
 Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar 

situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, fatos das Ciências 
da Natureza e Humanas, questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados 
por diferentes meios, de modo a contribuir para a formação geral.

Competência específica 2
 Propor ações ou participar delas, para investigar desafios do mundo contemporâ-

neo 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 etc. Assim, será possível mobilizar 
e articular conceitos, procedimentos e linguagens próprios da Matemática.
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desen-
volvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de 
cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.

1

(EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, prefe-
rencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de 
área, de volume, de capacidade ou de massa.

2(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando 
dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por 
meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central 
e das medidas de dispersão (amplitude e desvio-padrão), utilizando ou não recursos 
tecnológicos.

(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.

3
(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de 

volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo 
do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam 
composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.

HABILIDADES COMPETÊNCIA

(EM13LGG303) Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes 
argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise 
de perspectivas distintas.

3
(EM13LGG305) Mapear e criar, por meio de práticas de linguagem, possibilidades de atuação 

social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutindo 
princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética.

Competência específica e habilidades da área  
de Linguagens e suas tecnologias

Será desenvolvida, ainda, a competência específica da área de Linguagens e suas  
tecnologias:

Competência específica 3
 Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, com 

autonomia e colaboração, 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 âmbitos local, regional e global.

Competência específica 3
 Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para 

interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, ana-
lisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, 
de modo a construir argumentação consistente.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Para você, o que significa pertencer a uma comunidade?

• Em sua comunidade, há coletivos que atuam no exercício de direitos e 
deveres dos jovens?

• Você considera importante ter papel ativo em sua comunidade? 

População socialmente vulnerável
Pobreza, fome, desemprego, gravidez na adolescência, drogas, baixa qua-

lificação profissional, exploração infantil, evasão escolar e falta de acesso aos 
direitos básicos são alguns dos problemas ainda muito presentes na realidade 
da população brasileira.

Dados como esses ajudam a retratar as condições de vida da população brasileira, 
sendo coletados e divulgados por órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, responsável pelo Censo Demográfico do nosso país, e o Instituto 
de Pesquisa Econômica e Aplicada – Ipea. Este último, com base na análise de dados 
coletados em pesquisas, calcula 16 indicadores para obter o Índice de Vulnerabilidade 
Social – IVS.

O IVS serve para orientar gestores no desenvolvimento de políticas públicas ade-
quadas à realidade de cada local.  No Atlas da Vulnerabilidade Social, disponível como 
plataforma pelo Ipea, há dados separados por macrorregiões, unidades da federação, 
regiões metropolitanas, municípios e até unidades menores. 

1  Organizem-se em grupos com 4 ou 5 alunos e façam um retrato social de 
seu bairro ou comunidade, descrevendo os aspectos sociais e culturais. 
Depois, compartilhem seus apontamentos com toda a classe.
O objetivo é levar os alunos a fazer uma primeira análise do local onde vivem e apropriar-se das 
informações que eles mesmos têm e que podem comprovar por meio das trocas com seus colegas.

Utilize seu smartphone ou 
os computadores da escola 
para acessar o site do Ipea e 
verificar qual é a metodologia 
utilizada no IVS. Você também 
pode consultar os indicadores 
utilizados na pesquisa e 
os resultados para o seu 
município. Disponível em: 
<http://ivs.ipea.gov.br/index.
php/pt/> e <http://ivs.ipea.
gov.br/index.php/pt/planilha>. 
Acessos em: 31 jan. 2020.

O IVS varia entre 0 e 1; quanto maior esse indicador, maior a vulnerabilidade da 
população. 

A vulnerabilidade social indica a ausência ou insuficiência de recursos ou estruturas 
(como fluxo de renda, condições adequadas de moradia e acesso a serviços de saúde e 
educação) que deveriam estar à disposição de todo cidadão, por força da ação do Estado.

O IVS é composto de 16 indicadores organizados em três dimensões: renda e tra-
balho (condições de insuficiência de renda das famílias ou que configurem estado de 
insegurança na renda), capital humano (condições de saúde e de acesso à educação) 
e infraestrutura urbana (condições de acesso a serviços de saneamento básico e de 
mobilidade urbana).

De acordo com a análise publicada no Atlas, apesar de mantida a tendência à 
redução da vulnerabilidade social no Brasil, há desaceleração nessa queda e aumen-
to da vulnerabilidade social no país, no último período analisado, de 2011 a 2015, 
ou seja, o Brasil manteve a tendência à redução da vulnerabilidade social, mas em 
velocidade menor à observada entre 2000 e 2010.
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Fonte: Ipea, 2015.

Fonte: Ipea, 2017.

Mapa do Índice de Vulnerabilidade Social no Brasil entre 2000 e 2010

Gráfico 1: Redução do IVS e suas dimensões no Brasil, 2011-2015
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Mapas divulgados pelo Ipea mostram Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) por município, em 2000 e em 2010. A cor vermelha 
apresenta indicadores “ruins”, com vulnerabilidade social alta; a azul, indicadores “bons”, com vulnerabilidade social baixa.
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Ainda segundo o Atlas, entre 2011 e 2015, na análise dos dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), observou-se que a taxa média anual de redução 
da vulnerabilidade era de 1,7%, enquanto, entre 2000 e 2010, com dados do Censo 
Demográfico do IBGE, a taxa atingia 2,7% ao ano.

Além disso, após 2014, o IVS não apresentou redução de valores, mas, sim, aumen-
to de 2%, passando de 0,243, em 2014, para 0,248, em 2015. O estudo aponta que o 
pequeno aumento de 0,005 pode significar um ponto de inflexão na curva da redução 
da vulnerabilidade social.

Ponto de inflexão: é o ponto 
em que uma curva troca a sua 
concavidade.

Concavidade 
para baixo

Concavidade 
para cima

Ponto de 
in�exão

Por se tratar de um índice que aborda três dimensões que envolvem questões am-
plas, os dados, quando divulgados, expressam uma vulnerabilidade com tendência a 
se manter, e até aumentar nos anos seguintes.

Com base nessas informações, torna-se necessário observar essa situação a fim de 
promover ações que viabilizem o acesso aos direitos básicos e, consequentemente, 
revertam a condição de vulnerabilidade social da população dessas regiões.

2  Com base no texto, nos mapas e no gráfico, o que as estatísticas mostram 
que ocorreu no período de 2011 a 2015, principalmente a partir de 2014? 
Qual é a tendência indicada e como, na prática, isso interfere na vida das 
pessoas e comunidades? 

3  É possível obter informações precisas sobre o seu bairro ou sua comuni-
dade, com base nesses gráficos? Por quê?

4  Em duplas, pesquisem dados da dimensão capital humano do seu mu-
nicípio, de acordo com as datas registradas nas pesquisas. Depois, criem 
um gráfico comparativo que aponte o índice de vulnerabilidade nessa 
dimensão, em sua região e no país, a partir de 2000. Sua região segue a 
média nacional ou apresenta um resultado diferente? 

5  Ao examinar o gráfico “Redução do IVS e suas dimensões no Brasil, 2011-
-2015”, notamos que o índice que apresentou a menor queda no período 
foi o de Renda e Trabalho. De que maneira um espaço de acesso a ações e 
manifestações artísticas e culturais, à educação, ao lazer e à qualificação 
profissional poderia contribuir para reverter essa condição?

Não, porque se trata de dados gerais do país. Os dados específicos do bairro ou da 
comunidade onde o aluno vive podem ser diferentes da média brasileira. 

5. Fomentar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social à arte, à educação, à cultura e à qualificação profissional pode 
aumentar as chances de elas obterem emprego, ingressarem em instituições de ensino superior etc. O acesso à informação capacita as 
pessoas a reivindicar seus direitos e, consequentemente, criar e requerer ações de melhoria da situação de uma comunidade em outras 
dimensões, como a de infraestrutura urbana e a de capital humano. 

2. Segundo o texto, no período de 2011 a 
2015, apesar de ainda haver uma tendência 
à redução da vulnerabilidade social, ela 
diminuiu em menor velocidade em relação 
ao período entre 2000 e 2010. Além disso, o 
Índice de Vulnerabilidade Social apresentou 
aumento acima de 2%, desde 2014. Por 
refletir as condições de vida da população, 
os dados indicam que estas tendem a 
piorar, afetando aspectos como a educação, 
o trabalho e o acesso à saúde e à cultura. 

4. Os alunos devem acessar o site Atlas da Vulnerabilidade 
Social disponível em: <http://ivs.ipea.gov.br/index.php/
pt/planilha> e filtrar as informações para obter os dados 
solicitados. Em "Territorialidade", eles devem escolher 
"Brasil", a macrorregião onde se encontram e o município. 
Em "Dimensões e indicadores", eles devem escolher a 

Para obter informações 
sobre ferramentas digitais 
para a criação de mapas, 
leia as dicas disponíveis 
em: <https://noticias.
universia.com.br/destaque/
noticia/2014/04/23/1095215/
descubra-4-ferramentas-
criar-mapas-online.html>. 
Acesso em: 31 jan. 2020.

No site do Ipea, é 
possível visualizar o Ín-
dice de Vulnerabilidade 
Social e suas dimensões.

D i s p o n í v e l  e m : 
<http://ivs.ipea.gov.br/
index.php/pt/sobre> 
(Acesso em: 31 jan. 2020).

Nesse mesmo site, 
no menu à esquerda, é 
possível selecionar a ter-
ritorialidade: Brasil, esta-
do, região, município ou 
Unidades de Desenvolvi-
mento Humano (UDHs).  
As UDHs são recortes 
territoriais localizados 
nas áreas metropolitanas 
que podem representar 
apenas uma parte de 
um bairro, um bairro in-
teiro ou um município 
pequeno.

Já na aba “Dimen-
sões e indicadores”, abra 
a lista de opções: em 
cada uma, clique no 
símbolo “+” para ve-
rificar quais são as di-
mensões e indicadores 
representados. 
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Os jovens são parte importante do capital humano brasileiro.
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Os dados da região 
e do país podem 
ser exportados ou 
copiados para uma 
planilha, visando 
à construção dos 
gráficos. Depois, 
montar um gráfico 
para comparar 
os dados. Dessa 
maneira, poderão 
indicar se a região 
onde moram segue 
a tendência nacional 
ou se apresenta um 
resultado diferente.

opção "Dimensões IVS" 
(ou clicar no símbolo "+" na 
mesma linha dessa opção 
e selecionar "IVS Capital 
Humano"). Para o município, 
os registros serão dos anos 
de 2000 e 2010. Para a 
região e o país, os dados 
serão de 2000 e anuais a 
partir de 2010, até 2017. 
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Pop: 48 alunos

K-Pop: 24 alunos

Sertanejo: 36 alunos

Pagode: 20 alunos

Funk: 42 alunos

Rock: 30 alunos

Registrando esses dados em uma tabela de frequência, 
temos:

Estilo musical preferido Frequência 
Absoluta (Fa)

Frequência 
Relativa (Fr)

Pop 48 200
48  5 0,24

K-Pop 24 200
24  5 0,12

Sertanejo 36 200
36  5 0,18

Pagode 20 200
20  5 0,10

Funk 42 200
42  5 0,21

Rock 30
8
2

 5 0,15

TOTAL 200 1,00

Podemos transformar os dados da frequência relativa 
em porcentagem, permitindo concluir que o Pop é o estilo 
musical preferido de 24% dos entrevistados, assim como o 
K-Pop é o preferido de 12%, o Sertanejo de 18%, o Pagode 
de 10%, o Funk de 21% e o Rock de 15% deles.

 Atenção! Quando pesquisamos uma variável quan-
titativa cujos dados dificilmente se repetem, como, 
por exemplo, a estatura de uma pessoa, podemos 
montar a tabela por intervalos.

Veja o caso a seguir em que foram coletadas as se-
guintes medidas de estatura de um grupo pesquisado: 
165 cm, 158 cm, 162 cm, 159 cm, 170 cm, 164 cm, 173 cm  
e 167 cm. Uma maneira de organizar os dados, percebendo 
que atingem o intervalo de 158 a 170 cm, sem repetição 
de dados, é:

Estatura (em cm) Frequência 
Absoluta (Fa)

Frequência 
Relativa (Fr)

158 > estatura < 162 2 8
2

 5 0,25

162 > estatura < 166 3 8
3

 5 0,375

166 > estatura < 170 1 8
1

 5 0,125

170 > estatura < 174 2 8
2

 5 0,25

TOTAL 8 1,00

Vamos relembrar alguns termos importantes?

Amostra: um conjunto de pessoas representativo da 
população que se deseja conhecer.

Variável: cada um dos itens investigados na pesquisa.

Variável quantitativa: representada por um número 
obtido por contagem ou mensuração. Exemplos: idade, 
preço, tamanho, número de vezes de um evento.

Variável qualitativa: representada por um atributo ou 
característica. Exemplos: estado civil, marca de um produto 
ou qualidade de um evento.

Frequência Absoluta (Fa): número de vezes que a 
variável ocorre.

Frequência Relativa (Fr): ocorrência da variável propor-

cional ao todo. Por isso, 5F n
Fa

r , em que n é o número 

total de dados.

Tabelas de Frequência: forma de organizar os dados, 
contendo a variável pesquisada e as frequências absoluta 
e relativa com que a variável aparece na pesquisa.

Veja o exemplo de uma pesquisa com 200 alunos cur-
sando o 1o ano do Ensino Médio, sobre seu estilo musical 
preferido. As respostas foram registradas assim:

Comunicando-se por meio  
da Estatística

Os levantamentos estatísticos geralmente são feitos 
quando há interesse em compreender dados que têm re-
lação direta com o cotidiano das pessoas, como hábitos de 
vida e consumo, comportamento, saúde, desenvolvimento 
humano, economia e política, entre outros. São exemplos 
de pesquisas estatísticas:

 • coleta de dados sobre preferências dos consumidores, 
para lançamento de novos produtos;

 • levantamento de dados relacionados aos hábitos 
sexuais dos jovens, para criação de campanhas de 
prevenção às infecções sexualmente transmissíveis; 

 • dados de testes de eficiência de determinado produto, a 
fim de se tomar medidas de melhoria do que é produzido.
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DivulgaçãoTrimestral IBGE  
Taxa (%) de desocupação no Brasil
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Gráfico de setores: caracterizado pela divisão do círculo em setores circulares pro-
porcionais ao percentual de ocorrência da variável. 

 a) Vantagem: facilidade de visualização de dados percentuais.

Esse gráfico, por exemplo, indica o percentual de influência de cada um dos motivos 
listados pelos quais homens e mulheres, acima de 15 anos, não estudam. 

Gráfico de linhas: caracterizado por segmentos que ligam dados de determinado 
período, demonstrando comportamentos de aumento, manutenção ou queda nos 
registros. 

 b) Vantagem: percepção de continuidade que possibilita a análise de uma 
variável quantitativa no decorrer do tempo.

Esse gráfico mostra o aumento da taxa de desocupação no Brasil, nos últimos anos, 
com pequena recuperação em 2017.
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49,3Homens
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4,3
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7,4

24,2
12,0

28,9

Mulheres

Trabalha, está procurando ou conseguiu
trabalho que vai começar em breve.

Não tem vaga ou escola na localidade 
ou esta fica distante.

Falta de dinheiro para pagar as despesas
(mensalidade, transporte, material escolar etc.).

Cuida dos afazeres domésticos ou de criança,
adolescente, idoso ou pessoa com deficiência.

Estuda para concurso ou por conta própria
para vestibular.

Por já ter concluído o nível de estudo
que desejava.

Gravidez, problema de saúde ou de deficiência
(física ou mental).

Não tem interesse.

Outro motivo.

Fonte: IBGE – PNAD Contínua 2017 – Educação

Fonte: IBGE.

Motivos de não frequência em escola, curso ou universidade (%)

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua – PNAD Contínua
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Fonte: BBC. Fifa, 2018. Inclui apenas os países que participaram mais de uma vez em disputa de pênalti,  
em uma Copa do Mundo.

Fonte: A Casinha da Matemática. 17 maio 2011. Disponível em:  
<http://www.amma.com.pt/?p=6838>. Acesso em: 1o fev. 2020. 

Esse gráfico indica que a maior parte das consultas desse centro de saúde tem 
duração de 16 a 20 minutos.

Pictograma: caracterizado pela representação de quantidades em figuras relacio-
nadas ao tema pesquisado. 

 d) Vantagem: quando se quer usar uma linguagem mais lúdica para 
transmitir uma informação ou quando os dados são muito grandes.
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Esse gráfico indica a eficiência das seleções masculinas de futebol nas disputas de 
partidas por pênaltis. Nesse caso, cada bola representa uma partida: a laranja mostra 
as disputas perdidas e a azul, as vencidas.

Histograma: caracterizado por retângulos que se tocam, de modo que suas bases 
representam os limites de cada intervalo de dados e suas alturas são proporcionais à 
frequência da classe de dados correspondente. 

 c) Vantagem: organização e visualização de dados agrupados em classes 
de intervalos.

Consultas no centro de saúde
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Quem ganhou o maior número de disputas em pênaltis? Dados até a Copa do Mundo – 2014.
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Agora é a sua vez!
Mapeando e conhecendo os espaços culturais

1  Organizem-se em grupos de pessoas que moram na mesma região (qua-
tro a cinco pessoas por grupo) e pesquisem se há espaços culturais e de 
educação na comunidade em que vivem. Incluam locais públicos, como 
bibliotecas, espaços culturais que ofereçam atividades de dança e música, 
entre outros relacionados. 

2  Depois, com a turma reunida, organizem esses dados e façam um mapea-
mento, se possível digitalmente, incluindo endereço eletrônico, se houver, 
endereço físico e informações de contato.

3  Cada grupo deve escolher um desses espaços e agendar uma visita para 
colher aprendizados. Para isso, com antecedência:

• Entrem em contato com um responsável ou outra pessoa que tenha 
uma visão geral do local, para marcar a data do encontro, explicando o 
objetivo da visita.

• Listem as principais informações que precisam identificar. Por exemplo: 
faixa etária, estado civil, gênero, tempo médio que permanecem no espaço 
semanalmente, renda, emprego etc. Também pesquisem as atividades 
oferecidas pelo espaço, quais as mais procuradas, frequência de público 
ao longo dos anos, criação e manutenção do espaço (quanto ao trabalho 
que demanda e quanto às despesas), os resultados etc. 

 O objetivo da visita é verificar determinados aspectos, como o tipo de 
público atendido pelo espaço, quais atividades propõe e que benefícios 
traz à comunidade. Esses dados servirão de aprendizado para a reflexão 
sobre o espaço comunitário de cultura que pretendem construir.

4  No dia da visita, registrem todas as informações, visto que serão essenciais 
na construção do projeto.

5  Após realizarem as visitas, compartilhem as informações obtidas e re-
gistrem os aprendizados, que servirão como dados de referência para  
o projeto.

Preparando uma pesquisa e comunicando-se  
com Estatística

Como produto desta 1a etapa do projeto, você e seus colegas deverão cumprir as 
seguintes atividades:

1   Em grupos, retomem o site do Ipea e visitem outros, de insti-
tutos ou secretarias de governo, para pesquisar de maneira 
mais aprofundada as características e a condição de vida da 
população da sua região (bairro, zona, município; escolham 
um recorte adequado), bem como de ações e políticas públi-
cas destinadas a essa população. Com seus grupos:

 a) coletem os dados mais relevantes para o projeto;

 b) organizem os dados em gráficos ou tabelas.

2   Compartilhem os dados da pesquisa com a turma. Juntos, 
troquem as conclusões obtidas sobre os locais de maior de-
manda e façam uma análise conjunta dos dados e gráficos 
preparados por cada grupo. Considerem também os apren-
dizados obtidos nas visitas aos espaços culturais. E, então, 
definam os possíveis locais para se atuar.

Para construir o grá-
fico, vocês podem fa-
zer uso de um software 
gratuito. É o caso do Li-
breOffice: com editor de 
texto, de apresentação 
de slides, de fórmula, 
desenho e planilhas 
eletrônicas. Se tiverem 
dúvidas quanto ao uso, 
vocês podem acessar 
tutoriais explicativos.
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É interessante orientar os alunos quanto à possibilidade do uso de recursos 
tecnológicos: planilhas eletrônicas, calculadora, editor de texto, dentre outros, 

de modo a viabilizar que desenvolvam as competências e habilidades envolvidas no 
uso de tais recursos.
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3  Façam uma pesquisa com moradores da comunidade na qual vocês 
atuarão, a fim de identificar quais as suas necessidades principais e com 
quais ações poderiam ocupar um espaço comunitário de cultura. 

 Lembrem-se: vocês devem definir um recorte de pesquisa, para que ela não 
fique muito ampla (quantidade de entrevistados, de questões, de assuntos). 
A intenção é que essa pesquisa auxilie vocês na tomada de decisões das 
próximas etapas: local, estrutura do espaço e soluções de acessibilidade.

 a) Definam o público-alvo e, caso necessário, uma amostra de pesquisa. 
Por exemplo: adolescentes e jovens, de 14 a 20 anos, moradores de um 
bairro escolhido.

 b) Formulem um questionário com questões objetivas e relevantes, que 
permitam a vocês identificar tanto as necessidades quanto as formas 
de participação dos entrevistados no espaço. Por exemplo:
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Como você avalia a importância de um espaço de 
cultura aqui no bairro?

 Muito importante

 Importante

 Pouco importante

 Não é importante

Quais tipos de atividades contribuiriam com você 
e a sua comunidade?  

(Escolha as 3 opções mais importantes)

 Atividades culturais

 Leitura de livros

 Cursos para desenvolvimento profissional

 Encontro de pessoas para troca de ideias

 Outros (preencher):  

Com que frequência você utilizaria esse espaço  
de cultura?

 3 a 5 vezes por semana

 1 a 2 vezes por semana

 Esporadicamente

 Não utilizaria

Você conhece pessoas dessa comunidade ou bairro 
que poderiam contribuir para trazer melhorias a esse 
espaço (voluntários para cursos, pinturas ou reformas 
etc.)? Descreva o tipo de conhecimento ou habilidade 
com que elas poderiam contribuir.

 

As pesquisas podem ser feitas 
presencialmente ou por meio 
de formulários eletrônicos.
Para a pesquisa com moradores, 
a entrevista presencial pode 
ajudar na aproximação 
com eles e na obtenção de 
informações mais detalhadas, 
se for preciso.
Em caso de pesquisa 
presencial, uma pessoa do 
grupo pode ditar as perguntas 
ao entrevistado e escrever suas 
respostas ou, então, pode-se 
entregar o formulário para que 
o entrevistado leia e preencha.
Vejam qual opção será a 
mais apropriada para fazer a 
pesquisa com os moradores 
da comunidade escolhida.
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 c) Avaliem se precisam ou não identificar o perfil do entrevistado, per-
guntando sobre:

• Idade

• Gênero

• Bairro onde mora

• Etc.

 d) Coletem os dados.

 e) Organizem as informações coletadas, em tabelas de frequência.

 f) Representem os dados graficamente (barras, setores, linha, histograma, 
pictograma – o que julgarem mais adequado).

Medidas de tendência central e de dispersão
Após fazer um levantamento de dados, pode ser útil, para a análise da pesquisa, 

que os dados sejam resumidos em uma medida que represente o todo pesquisado.

Neste caso, existem dois tipos de medida:

 • as de tendência central: que revelam um valor central para o qual os dados tendem 
(média, moda e mediana); e

 • as de dispersão: que revelam se os dados estão concentrados ou não em torno de 
uma medida central (amplitude, variância e desvio-padrão).

Vamos a elas!

As medidas de tendência central apresentam interpretação e significado próprios 
e, a depender da natureza dos dados, pode ser mais adequado escolher uma ou outra 
para representar o comportamento das respostas coletadas.

Média aritmética: valor que representa uma distribuição em igual quantidade de 
todos os valores obtidos. Assim, se um aluno tirou 7,5, 6,0 e 4,5 nas suas avaliações, 

tem média aritmética 
1 1

5 53
7, 5 6, 0 4, 5

3
18

6, 0. Ou seja, é como se esse aluno 

tivesse tirado 6,0 nas três avaliações.

Média ponderada: valor que representa uma distribuição em igual quantidade de 
todos os valores obtidos, considerando o peso de cada um proporcional ao todo. As-
sim, se um aluno tirou 7,5 na primeira avaliação, 6,0 na segunda e 4,5 na terceira, mas a 
primeira tinha peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 3, sua média ponderada será 

1 1
3 1 3 1 3

5 51 2 3
7, 5 1 6, 0 2 4, 5 3

6
33

5, 5 . Ou seja, é como se esse aluno tivesse 

tirado 5,5 em seis avaliações. 

Mediana: valor central, quando organizamos os dados em ordem crescente. No 
caso das notas do aluno nas 3 avaliações, 7,5, 6,0 e 4,5, a mediana é 6,0. E, neste caso, 
coincide com a média aritmética. Mas, será importante analisar o valor da mediana, 
principalmente em pesquisa de alguns dados muito discrepantes da maioria, em que 
resultará em uma média distorcida, tendendo para os valores discrepantes, o que não 
ocorre com a mediana.

Moda: é o valor de maior ocorrência em uma pesquisa, ou seja, o de maior frequên-
cia absoluta. Geralmente, analisamos a moda em pesquisas de variáveis com repetidas 
ocorrências de resposta.

Já as medidas de dispersão nos permitem identificar a variabilidade de um con-
junto de dados.

Lembre-se!
Dados pessoais só devem 
ser solicitados se forem 
necessários para fazer algum 
tipo de recorte ou análise.
Caso peçam, lembrem-se 
de que os dados pessoais 
dos entrevistados devem 
ser mantidos em sigilo e 
utilizados estritamente para 
os fins deste projeto.
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Amplitude: valor dado pela diferença entre o maior e o menor valores coletados. 
Por exemplo, se um aluno A tirou 7,5, 6,0 e 4,5 nas avaliações, e um aluno B tirou 6,5, 
4,0 e 5,0, podemos concluir que o aluno A variou mais nas suas notas do que o aluno B,  
já que a amplitude das notas do aluno A é 7,5 2 4,5 5 3, e a amplitude do aluno B é  
6,5 2 5,0 5 1,5. Portanto, o aluno B comportou-se de modo mais constante nos resul-
tados obtidos.

Variância: valor que indica o quanto os dados variam em relação à média aritmética. 
E para isso, usamos uma fórmula: primeiro calculamos a diferença de cada valor para 
a média, elevamos esse valor ao quadrado, somamos todos eles e dividimos pelo nú-
mero de dados. No exemplo em que o aluno tirou 7,5, 6,0 e 4,5 nas avaliações, a média 
aritmética é 6,0, então temos:

Variância 5 
2 1 2 1 2

5 53
(7, 5 6, 0) (6, 0 6, 0) (4, 5 6, 0)

3
4, 5

1, 5
2 22

Desvio-padrão: valor que corresponde à raiz quadrada da variância. Isso porque, a 
depender do tipo de variável pesquisada, a variância poderá gerar uma incompatibilidade 
de unidade de medida, por ter valores ao quadrado. Ao fazer a raiz da variância, essa incom-
patibilidade é sanada. No nosso exemplo, o desvio-padrão das notas tiradas pelo aluno é:

Desvio-padrão = 81, 5 1, 222

Em outras palavras, a cada prova o aluno tirou, aproximadamente, 1,22 ponto de 
diferença da nota média.

Agora é sua vez!
1  Considerando os dados da pesquisa, façam o levantamento das medidas 

de tendência central e dispersão, para auxiliá-los na análise e interpre-
tação dos dados. 

2  Analisem os dados obtidos nessa pesquisa.

3  Registrem as pesquisas e respectivas análises dos dados, para que pos-
teriormente componham o relatório do projeto.

Com essas informações, é possível mensurar as demandas dos moradores locais  
e o quanto os dados são próximos ou distintos, permitindo ao grupo fazer uma análise 
fundamentada em dados, compreender as necessidades reais dos moradores locais  
e tomar decisões para as próximas etapas. 

Nesta etapa, vocês analisaram os índices sociais – do país, da região e dos locais 
(bairro, comunidade) –, visitaram e mapearam os espaços culturais da sua localidade, 
elaboraram e realizaram uma pesquisa com os moradores do local escolhido para  
a criação do espaço cultural. Além disso, construíram gráficos e fizeram a análise de 
tendência central e de dispersão.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Como é possível definir quais demandas da comunidade são prioritárias?

• Quais atitudes dos participantes de uma roda de conversa a tornam um 
espaço de fala e de escuta?

• Qual é a importância do diálogo no desenvolvimento de um projeto?

Você é um número

AÍ TEM LINGUAGEM

Se você não tomar cuidado vira um número até 
para si mesmo. Porque a partir do instante em que 
você nasce classificam-no com um número. Sua iden-
tidade no Félix Pacheco é um número. O registro 
civil é um número. Seu título de eleitor é um número. 
Profissionalmente falando você também é. Para ser 
motorista, tem carteira com número, e chapa de carro. 
No Imposto de Renda, o contribuinte é identificado 
com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número 
de apartamento – tudo é número.

Se é dos que abrem crediário, para eles você tam-
bém é um número. Se tem propriedades, também. 
Se é sócio de um clube tem um número. Se é imortal 
da Academia Brasileira de Letras tem número da 
cadeira. É por isso que vou tomar aulas particulares 
de Matemática. Preciso saber das coisas. Ou aulas de 
Física. Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas 
de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre 
cálculo integral. Se você é comerciante, seu alvará 
de localização o classifica também.

Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência 
também é solicitado por um número. Se faz viagem 
de passeio ou de turismo ou de negócio recebe um 
número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. 
Se possui ações também recebe um, como acionista 
de uma companhia. É claro que você é um número no 
recenseamento. Se é católico recebe um número de 
batismo. No registro civil ou religioso você é numera-
do. Se possui personalidade jurídica tem. E quando a 

gente morre, no jazigo, tem um número. E a certidão 
de óbito também.

Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás é inútil o 
protesto. E vai ver meu protesto também é número. 
Uma amiga minha contou que no Alto do Sertão de 
Pernambuco uma mulher estava com o filho doente, 
desidratado, foi ao Posto de Saúde. E recebeu a ficha 
número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico 
a criança não pôde ser atendida porque só atenderam 
até o número 9. A criança morreu por causa de um 
número. Nós somos culpados.

Se há uma guerra, você é classificado por um nú-
mero. Numa pulseira com placa metálica, se não me 
engano. Ou numa corrente de pescoço, metálica. Nós 
vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. 
O si mesmo é apenas o si mesmo. E Deus não é um 
número.

Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está 
nos deixando secos como um número seco, como um 
osso branco seco exposto ao Sol. Meu número íntimo 
é 9. Só. 8. Só. 7. Só. Sem somá-los nem transformá-los 
em novecentos e oitenta e sete. Estou me classificando 
com um número? Não, a intimidade não deixa. Vejam, 
tentei várias vezes na vida não ter número e não esca-
pei. O que faz com que precisemos de muito carinho, 
de nome próprio, de genuinidade. Vamos amar que 
o amor não tem número. Ou tem?

LISPECTOR, Clarice. Você é um número.  
Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1971.

1  Qual é a ideia central do texto de Clarice Lispector? De que maneira é exposta?

2  O que garante a individualidade de alguém, em direitos e deveres, em 
meio à impessoalidade da representação por um número?

3  Escreva um pequeno texto refletindo sobre indivíduo # comunidade e 
direitos # deveres.

1. Espera-se que os alunos percebam que Clarice Lispector faz uma crítica à desumanização por meio 
dos números. Quando alguém é caracterizado por um número, seja de registro civil, imposto de renda, 
seguro de vida, seja de uma senha no consultório médico, é tratado com impessoalidade, como se fosse 
apenas um objeto. A escritora mostra o absurdo da situação ao listar vários aspectos da vida, até mesmo 
os religiosos, em que somos ligados a um número.  

2. Resposta pessoal. Espera-se que 
o aluno reflita sobre a importância 
de buscar as instâncias cabíveis 
e participar ativamente delas. A 
consciência de quem somos, do que 
podemos fazer para contribuir com 
a melhoria de nossa comunidade, 
nos faz ultrapassar a impessoalidade 
dos números para a singularidade de 
um indivíduo que atua e intervém na 
sociedade. 3. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reflita sobre a crítica social apresentada pela autora, em que 

a grande massa se dilui na representação por um número, enquanto a uma minoria são dados títulos e 
reverências. A comunidade é feita de indivíduos que, juntos, ganham força na luta por seus direitos.
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Como produto desta segunda etapa do projeto, você e 
seus colegas deverão cumprir com as seguintes atividades.

1  Agendar e organizar dois momentos de roda 
de conversa entre os membros participantes do 
projeto.

• A primeira reunião será uma roda de conver-
sa para discutir sobre os temas indivíduo # 
# comunidade e direitos # deveres. Usem o 

Nesta etapa, discutimos sobre a desumanização ocorrida quando enxergamos as pes-
soas como objetos. Por meio do texto da escritora Clarice Lispector, refletimos que é ne-
cessário enxergar as pessoas por sua humanidade, além dos números que as representam. 

Quando agimos em concordância com um objetivo comum, ganhamos força para 
reivindicar nossos direitos. O objetivo deste projeto é reivindicar o direito da população 
a ter acesso à boa educação, à cultura, ao aperfeiçoamento profissional etc., ou seja, o 
direito de ter um espaço cultural criado especificamente para atender às necessidades 
de todos os indivíduos da comunidade.

Você sabe o que é acessibilidade? É a possibilidade e condição de alcance para 
a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação 
por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida.

No Brasil, as diretrizes gerais para a acessibilidade em espaços de uso público 
são estabelecidas por lei. 

SAIBA

Professor, incentive os alunos a 
assistir ao filme O menino que 
descobriu o vento, antes da próxima 
etapa. Se julgar adequado, agende 
um momento em que todos assistam 
ao filme juntos.

Filme

 • O menino que descobriu o vento. Direção: Chiwetel Ejiofor. Produção: Reino 
Unido/Malawi, 2019. Duração: 113 min.

Baseado no livro de mesmo nome, conta a história de um menino autodidata 
que descobriu um método de criar energia eólica no meio das terras secas 
do Malawi, para garantir a irrigação das colheitas e a sobrevivência de uma 
população faminta.

FIQUE POR DENTRO

texto que elaboraram nessa etapa como ponto 
de partida para a discussão. Nessa reunião, 
comecem a conversar sobre o bairro ou a co-
munidade que deverá ser contemplado pelo 
projeto, para a criação do espaço comunitário 
de cultura.

• Na segunda reunião, apresentem para todo 
o grupo os principais dados analisados na  
primeira etapa a respeito dos espaços cul-
turais: mapa digital com a localização dos 
espaços culturais de sua região, gráficos com 
os dados sobre o perfil de público, principais 
atividades e frequência. Definam coletivamen-
te qual será o bairro ou comunidade em que 
vão criar o espaço comunitário de cultura.

• Depois desses momentos de diálogo, é impor-
tante definir que tipo de espaço cultural cor-
responde às demandas indicadas. Registrem 
todas as decisões no relatório do projeto.

2  Façam uma pesquisa sobre as normas de acessi-
bilidade vigentes, para que o espaço cultural seja 
um ambiente acessível a toda a comunidade, 
sem exceção.
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Agora é sua vez!

Vaga de estacionamento  
para motoristas portadores  
de deficiência.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Vocês conhecem alguém que conseguiu criar um projeto ou desenvolver 
uma ideia que trouxe benefício para outras pessoas?

• De que maneira os conteúdos aprendidos na escola podem ser usados para 
impactar a comunidade em que você vive?

• Como as pesquisas e os estudos de campo desenvolvidos até aqui influen-
ciaram na tomada de decisões a respeito do espaço cultural? 

A seguir, vamos ler um texto sobre dois jovens que tomaram uma decisão e posiciona-
ram-se para encontrar uma solução para um problema que afetava a comunidade deles.

Professor, é importante que os 
alunos compreendam que a escola 
nos prepara para a vida em todos os 
aspectos. O que aprendemos nela 
pode ser determinante e impactar 
toda a comunidade. Por meio das 
pesquisas propostas até o momento 
e utilizando conceitos matemáticos, 
eles puderam determinar o tipo de 
espaço cultural que devem propor 
para a comunidade em que vivem.

A história real do menino que aprendeu  
sobre os recursos do vento e inspirou o filme

AÍ TEM LINGUAGEM

[...]

William Kamkwamba é um garoto de 13 anos 
que não aguenta mais ver sua família e seus amigos 
passarem por dificuldades. Uma forte seca toma 
conta da região do Malawi em que ele mora e, com 
isso, nenhuma plantação consegue se desenvolver.

Para Kamkwamba, ir para a escola é a grande 
oportunidade de mudar de vida e ajudar os seus 
pais. Porém, como a família não consegue vender a 
plantação, faltam recursos para pagar a mensalidade.

É aí que ele decide aprender sozinho. Em uma 
pequena biblioteca local, Kamkwamba aprende 
sobre engenharia e energia eólica. Na cara e na 
coragem, ele constrói um sistema de moinho e de 
bombeamento de água que transforma a vida dos 
moradores de sua aldeia.

ROSA, Ana Beatriz. O menino que descobriu o vento: 
conheça a história real que inspirou o filme. Texto 

adaptado. Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.
com/entry/netflix-o-menino-que-descobriu-o-vento_

br_5c882330e4b038892f485674>. Acesso em: 1o fev. 2020.

Continua  
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O engenheiro e autor William Kamkwamba, com 31 anos na data desta foto, em entrevista coletiva do filme inspirado  
em sua história, durante o 69o Festival Internacional de Cinema de Berlim. Berlim, Alemanha. Fev. 2019. 
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• Qual é o ponto em comum entre as histórias 
de William Kamkwamba e Francielly Barbosa?

• Quais elementos dessas narrativas podem ser 
inspiradores para a resolução da situação-
-problema que fomos desafiados a resolver?

Agora é a sua vez!
Como produto desta 3a etapa do projeto, você e seus 

colegas deverão cumprir com as seguintes atividades.

1  Na etapa 2, foi definido o tipo de espaço de 
cultura necessário em sua região. Agora, vocês 
devem verificar quais características de sua co-
munidade podem ser utilizadas para viabilizar 
a criação do espaço. Por exemplo: a sua comu-
nidade dispõe de um lugar público que possa 
ser aproveitado para a alocação do espaço de 
cultura? A sua região é rica em algum produto ou 
dispõe de algum subproduto útil para a criação 
desse espaço? 

 A exemplo dos projetos que vimos no início 
dessa etapa, é possível que em sua comunidade 
exista alguma riqueza natural ou algum resíduo 
que possa ser usado no projeto.

2  Outro questionamento que vocês devem fazer 
é se a comunidade dispõe de profissionais que 
trabalham na área da construção civil (mestre 
de obras, engenheiro, pedreiro, arquiteto, pintor) 
e que possam ser parceiros do projeto. Estes po-
dem compartilhar os conhecimentos específicos 

Resposta pessoal. É possível que os alunos se sintam inspirados ao ler 
as histórias de dois jovens que, com  poucos recursos, conseguiram 

criar algo significativo e de 
impacto em suas comunidades.

Estudante do interior do Pará inova ao criar  
material para construir casas com semente de açaí

[...] Francielly Rodrigues Barbosa, estudante do 
2o ano do ensino médio público de Moju, interior do 
Pará. Sua pesquisa foi reconhecida na Feira Brasileira 
de Ciências e Engenharia (FEBRACE) em função da 
relevância social, econômica e ambiental do seu projeto. 
Apesar de todas as dificuldades socioeconômicas, a 
jovem cientista de 16 anos desenvolveu um material 
substituto derivado das sementes de açaí que serve 
para repor o lixo utilizado em fundações de casas na 
Amazônia. A intenção de Francielly é que a matéria-
-prima seja utilizada como tijolo, o que já provou ser 
possível pelos testes de resistência iniciais feitos.

Sem celular, computador ou acesso à Internet, 
Francielly conseguiu catalogar os materiais mais 
desperdiçados em seu município e propor a solução 
para o problema dos aterros de fundação de casas 
locais, que hoje estão em situação de risco por conta 
da emissão de gás metano gerado pela decomposição 
dos resíduos. [...]

MAIS Unidos. Estudante do interior do Pará inova ao criar material para construir casas com semente de açaí.  
Disponível em: <https://maisunidos.org/2018/09/18/estudante-do-interior-do-para-inova-ao-criar-material-para-

construir-casas-com-semente-de-acai/>. Acesso em: 1o fev. 2020.

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que ambos tiveram de lidar com um problema real, uma situação desafiadora que 
prejudicava as comunidades em que estavam inseridos; houve a pesquisa e o estudo formal que auxiliaram na busca por uma solução para o 
problema; eles utilizaram a criatividade; tiveram uma estrutura (livros, escola, professor orientador).

  Continuação

e os instrumentos e recursos tecnológicos que 
utilizam no desenvolvimento do projeto de uma 
construção e da obra propriamente dita.
• Verifiquem nos resultados da pesquisa se os 

moradores indicaram algum mestre de obras 
para contribuir com o projeto.

• Questionem se alguém da turma ou de outras 
turmas teria o contato de um profissional que 
atue nessa área e que possa transmitir seus 
conhecimentos.

3  Verifiquem qual espaço pode ser pleiteado ao 
poder público para a instalação e o funciona-
mento do espaço comunitário de cultura.

4  Pesquisem quais materiais são úteis e viáveis 
para a transformação desse lugar no espaço que 
vocês imaginam. 

5  Pesquisem sobre os possíveis impactos (social, 
ambiental, logístico) da ocupação do lugar esco-
lhido como espaço de cultura.

6  Organizem uma roda de conversa para decidir 
como devem se dividir para acompanhar todos 
os aspectos envolvidos no projeto.

Nesta etapa, foi possível refletir sobre a experiência 
de dois jovens que buscaram conhecimento como forma 
de solucionar um problema real, trazendo benefícios para 
todos os moradores de suas comunidades. Organizem 
e registrem os aspectos mais relevantes desta etapa no 
relatório do projeto.
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A jovem cientista paraense Francielly Rodrigues Barbosa. 2019.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Você sabe o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?  

• Se você pudesse propor alguma mudança ou um objetivo para sua comuni-
dade, qual seria?

• Qual é a importância da participação da comunidade nos projetos desen-
volvidos no ambiente escolar?

Professor, caso os alunos não conheçam os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, incentive-os a deduzir ou refletir sobre o que poderiam ser.

Um convite à soma de esforços

AÍ TEM LINGUAGEM

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é 
um plano de ação no âmbito da ONU (Organização das 
Nações Unidas), para erradicar a pobreza, proteger o 
planeta e garantir que as pessoas encontrem a paz e a 
prosperidade. O Brasil é participante desse plano com-
posto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que se desdobram em um total de 169 metas, que 
devem orientar as políticas dos países participantes, 
bem como atividades de cooperação internacional entre 
eles, desde a sua adoção (em 2015) até o ano de 2030.

O Objetivo 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis 
– visa tornar as cidades e os assentamentos humanos 
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, para 
isso estipulou algumas metas, entre elas:

[...]

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e 
sustentável, e a capacidade para o planejamento e 
a gestão participativa, integrada e sustentável dos 
assentamentos humanos, em todos os países.
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Continua  

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
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Parcerias
Assim como na Agenda 2020, em que diversos países se reuniram para criar os 

objetivos de desenvolvimento para tornar o planeta melhor para todos os seres vivos, 
no desenvolvimento deste projeto reunimos os alunos de sua turma, professores e 
membros da comunidade para criar um espaço que visa aprimorar a região em que 
vocês vivem. Unindo o conhecimento de todos, é possível transformar aos poucos a 
realidade de um bairro, uma cidade, um país. 

Entre os parceiros deste projeto, os que mais podem cola-
borar com esta etapa são os trabalhadores da construção civil. 
Esses profissionais utilizam a matemática no seu dia a dia: noções 
matemáticas são muito importantes para compreender uma 
planta baixa, para mensurar materiais, calcular áreas, determinar 
inclinações etc.

Contem com o apoio desses profissionais para saber, com 
base no projeto de reforma ou adaptações do local escolhido, 
quais são as ações e materiais necessários. 

Vocês vão contar com esse conhecimento para fazer a 
estimativa do tipo de obra ou adaptação, das quantidades de 
materiais necessários, além dos custos.

Tais informações deverão constar no relatório que será entre-
gue a representantes dos setores público e privado, na tentativa 
de identificar parcerias que viabilizem a realização do projeto.

Registre no caderno.PARA REFLETIR

1 As metas descritas no ODS 11 deixam transparecer uma realidade de vulnera-
bilidade social no mundo. Você consegue indicar quais dessas vulnerabilidades 
também foram identificadas na pesquisa com a comunidade-alvo deste projeto?

2 Organizem-se em grupos de cinco alunos e façam uma pesquisa sobre o 
Plano Diretor do seu município.

3 Quais ações estão previstas no Plano e correspondem ao Objetivo de  
Desenvolvimento 11?

4 Como o projeto que vocês estão desenvolvendo se enquadra nas ações 
identificadas no item anterior?

5 Qual é o percurso a ser feito, em seu município, para apresentar uma pro-
posta que vise contribuir para a solução de um problema apresentado no 
Plano e que esteja em conformidade com suas propostas?

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural 
e natural do mundo.

[...]

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, em particular para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência.

[...]

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 
de desenvolvimento.

AGENDA 2020. Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável.  
Disponível em: <http://www.agenda2030.org.br/ods/11/>. Acesso em: 1o fev. 2020.

  Continuação

Apresentar propos-
tas para a melhoria de 
seu entorno é um ato 
de cidadania!

Veja na matéria in-
dicada no link a seguir, 
entre as várias maneiras 
de se exercer a cidada-
nia, alguns caminhos 
para se propor suges-
tões de melhoria em 
sua localidade.

D i s p o n í v e l  e m : 
<https://www.politize.
com.br/cidadania-23-
formas-de-exercer/>. 
Acesso em: 1o fev. 2020.

SAIBA
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Agora é a sua vez!
Nesta 4a etapa do projeto, vocês deverão trabalhar com a projeção do espaço 

que abrigará o espaço cultural. Será necessário conhecer com detalhes o projeto e 
as dimensões da construção para utilizar o espaço com inteligência. 

1  Contando com a ajuda de um responsável pelo local escolhido, avaliem 
as plantas (baixa, elétrica e hidráulica). Vocês devem transpor essas plan-
tas para um software de desenho gráfico, a fim de fazer as intervenções 
desejadas e propor as alterações e reformas necessárias para atender às 
demandas de acessibilidade.

2  Pesquisem alguns softwares gratuitos de desenho gráfico, selecionem o 
que julgarem mais adequado e transfiram as plantas para ele.

3  Estudem e planejem onde serão necessários pontos de água e distribuição 
de energia. Lembrem-se de atentar para as possibilidades de uso de outras 
fontes de energia, além da elétrica, e de sistemas alternativos para o uso 
da água (captação da água da chuva ou reúso).

5. Cálculo do volume de tinta:
Área da parede: 12 m2

Se o rendimento da tinta é de  
10 m2/litro, para 12 m2 , a quantidade 
será de 112 m2/(10 m2/litro) 5 1,2 litro.
São necessárias 2 demãos ] 2,4 litros
Cálculo de 5% adicionais ]  
] 2,4 litros # 1,05 5 2,52 litros

Para fazer o dese-
nho gráfico deste pro-
jeto, vocês vão precisar 
de um software que 
permita o desenvolvi-
mento de suas ideias, 
gratuitamente. Existem 
algumas opções de pro-
gramas e ferramentas 
de arquitetura com es-
sas características.

Um exemplo, gra-
tuito, com versão em 
português e de fácil 
manuseio, é o Roomle. 
Nele vocês podem criar 
e modelar plantas, inse-
rir objetos e posicioná-
-los na interface. Uma 
das possibilidades do 
Roomle é salvar as plan-
tas que vocês criaram 
e editar o projeto em 
qualquer outro com-
putador. O desenho 
também pode ser vi-
sualizado em 3D, com 
a instalação de plugin 
específico para isso.

SAIBA

4  Antes de definir o acabamento do espaço, como pintura e piso, é ne-
cessário calcular a área do local (paredes, pisos etc.). Com o auxílio dos 
profissionais da comunidade, meçam todos os cômodos e a área externa 
e insiram essas informações na planta. Se tais informações já estiverem 
disponíveis, calculem a área parcial e a total.

5  Após o cálculo da área, é possível determinar a quantidade de tinta e piso 
necessária para o espaço. Qual tipo de cálculo é utilizado nessa situação?

 Calcule a quantidade de litros de tinta necessários no exemplo a seguir:

 A parede tem as medidas 3 m # 4 m; o rendimento da tinta, segundo o fa-
bricante, é de 10 m2/litro, e são necessárias 2 demãos. Considerar adicional 
de 5%, devido à parede rugosa.
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6  Para definir a metragem de materiais como fiação elétrica, 
é necessário fazer qual tipo de cálculo? Qual é a unidade 
de medida utilizada?

7  Façam o cálculo do volume dos espaços disponíveis para 
móveis e outros objetos. Qual é a unidade de medida 
utilizada?

8  Todas as informações obtidas por meio dos cálculos devem 
ser inseridas em novas plantas do espaço, bem como as 
intervenções propostas para as estruturas arquitetônica, 
hidráulica e de distribuição de energia.

9  Montem o orçamento da obra, fazendo uma planilha. 

 a) Listem todos os itens (materiais, móveis e serviços) necessários.

 b) Orcem cada item, ou seja, verifiquem qual é o custo cobrado pelo 
mercado (lojas, fornecedores e profissionais). Para cada item, façam 
três orçamentos, verificando qual é o melhor preço e serviço/retorno 
oferecidos. 

 c) Com base nas medidas obtidas, façam os cálculos para estimar o custo 
total do material necessário. 

 Vocês poderão usar o modelo a seguir e fazer ajustes, de acordo com as 
orientações dos profissionais que os acompanharem.

Materiais Metragem/  
Volume necessário

Custo por metro/  
litro etc. Custo total

Tinta 24 litros
R$ 90,00 / galão de  
3,6 litros R$ 90,00 3 7 5 R$ 630,00

Fiação elétrica                   

Tomadas                   

...                   

Mesa de estudos  
para 6 pessoas

                  

6 cadeiras                   

Mão de obra Valor por hora ou dia Quantidade  
de horas ou dias Valor total

Eletricista                   

...                   

CUSTO TOTAL DA OBRA

10 Por fim, com a ajuda do professor de Arte, criem um projeto visual que 
seja identitário da comunidade onde vivem: pode ser uma proposta com 
texturas e paisagismo, grafite, estêncil ou pintura com caligrafia artística. 
Sejam criativos e utilizem os saberes próprios da arte, a fim de propor 
uma expressão para o espaço, que seja a imagem da sua comunidade. 

Nesta etapa, utilizamos conhecimentos sobre cálculo para finalizar a parte “estimar 
a quantidade necessária de materiais e seus custos”. Foi possível perceber o quanto a 
matemática está presente no cotidiano e aprender como os profissionais da construção 
civil a aplicam, somada a seus conhecimentos, adquiridos formal ou informalmente, não 
apenas para calcular gastos, mas para projetar toda a construção.

Além disso, também utilizamos os saberes da linguagem artística para determinar o 
projeto visual do espaço comunitário e criar uma identidade que reflete a comunidade.

Alunos do Ensino Médio em aula 
de Artes no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de Mato Grosso. Diamantino 
(MT), 2018.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• O que é um espaço comunitário?

• O espaço idealizado ao longo deste projeto se encaixa no perfil de espaço 
comunitário? Por quê?

• Como você imagina que a comunidade será impactada por um projeto 
como esse?

O que é um espaço comunitário?
Um espaço comunitário é aquele criado por pessoas que geralmente vivem na 

mesma região ou compartilham o mesmo local. Ele visa oferecer diferentes atividades 
culturais, artísticas e de lazer, além de cursos profissionalizantes.

O propósito desse projeto é incentivar a participação em ações que possam trazer 
benefícios para comunidades locais. Por meio dos conhecimentos formal e informal, foi 
possível elaborar um projeto que pode impactar positivamente você, sua turma, seus 
familiares e vizinhos, não somente hoje, mas também no futuro.

Para sistematizar tudo o que desenvolveram até o momento e finalizar o relatório do 
projeto, retomem cada etapa, bem como os passos para a criação do espaço comunitário 
de cultura, de maneira colaborativa e envolvendo todos os membros do grupo. Mas, antes 
disso, vocês devem reproduzir o modelo da tabela a seguir no caderno e preenchê-la.
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O que foi produzido  
nesta etapa?

Qual é o principal aprendizado  
que adquiri nesta etapa?

Etapa 1: Pesquisa e análise de dados                 

Etapa 2: Rodas de conversa e reuniões                 

Etapa 3: Pesquisa, estudo e tomada de decisões                 

Etapa 4: Projeção do espaço                 

Alunos tocam juntos em oficina de violão da Fundação Cultural do Pará. Belém (PA), 2018.
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Apresentando o projeto ao poder público
Relatório do projeto: este documento técnico serve para apresentar determinada 

situação ou questão; para isso, deve reunir dados a fim de auxiliar na exposição desse 
problema, além de apresentar recomendações para solucioná-lo.

No caso do projeto, portanto, vocês vão reunir todos os dados resultantes – das pesqui-
sas de índices sociais locais, do retorno obtido dos frequentadores dos espaços culturais, 
da pesquisa realizada com moradores locais, da planilha de orçamento montada com 
o auxílio de profissionais da área etc. – e organizá-los, de maneira que o representante 
do órgão público que receber o projeto possa entender o seu contexto e os resultados.

O relatório deve apresentar os seguintes tópicos:

Introdução: situação-problema e objetivos;

Justificativa: relevância da proposta;

Desenvolvimento: breve histórico do processo e suas etapas;

Conclusão: solicitação de análise do relatório anexo.

Disponham, na ordem adequada, as pesquisas e suas análises, bem como as plantas 
que vocês desenharam.

Definam um grupo responsável por organizar os dados e reescrevê-los ou digitalizá-
-los, se necessário, para que sejam apresentáveis formalmente.

Escolham grupos responsáveis por redigir as partes que deverão compor o relatório:

 • Introdução

 • Justificativa

 • Desenvolvimento

 • Conclusão

Carta formal: esta deverá ser formal, não só pelo seu contexto profissional, mas 
também por ser encaminhada ao setor público, que geralmente utiliza mais formalidade 
em sua comunicação.

A carta é um importante meio para que o grupo possa se apresentar e, de maneira 
objetiva e breve, possa explicar a razão do envio do relatório.

Ela deve conter:

 • O destinatário, podendo ser indicado por A/C (que significa “aos cuidados de”). Veri-
fiquem o nome completo do(a) representante, utilizando o pronome de tratamento 
Sr. ou Sra. e o respectivo cargo.

 • No seu início, a indicação do pronome de tratamento e do cargo (em vez do nome), 
atribuindo-lhe mais formalidade. Por exemplo: Prezada Sra. Diretora Regional, Caro 
Sr. Superintendente etc. 

 • O assunto a que se refere o relatório.

 • O objetivo do envio do relatório e o que se espera do representante ou do setor 
público destinatário.

 • Saudação e despedida, agradecendo-se a atenção do representante; deve-se citar 
a cidade e colocar a data e assinar, indicando a escola à qual pertencem.

Por fim, encaminhem o projeto ao mencionado representante do poder público. 

Nesta etapa, dedicamos um tempo para sistematizar tudo que fizemos ao longo 
do projeto até este momento, analisamos as informações que coletamos, refletimos 
sobre as rodas de conversas, sobre os conhecimentos matemáticos e artísticos que 
empregamos na criação da proposta do espaço comunitário.

Todo o processo foi registrado em uma solicitação formal, que deve ser entregue 
às autoridades competentes. Exercer nosso papel como cidadão é também chamar a 
atenção dos gestores públicos para situações de vulnerabilidade, indicando maneiras 
de suprir essas demandas.
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Como produto deste projeto, a classe criou uma proposta de espaço comunitário 
cultural. O objetivo desse espaço, a justificativa para sua criação e a relevância deste 
projeto para a comunidade foram expostos ao poder público por meio de uma carta.  

Agora é o momento de avaliar o desenvolvimento do projeto. Nesta etapa é impor-
tante ouvir seus professores e a avaliação deles sobre a participação de vocês, além da 
repercussão e dos impactos gerados na comunidade com a qual vocês trabalharam.

Avaliação do projeto e autoavaliação
Para cada pergunta, assinale a alternativa que melhor contempla sua situação de 

aprendizagem.

Sim Não Parcialmente

Compreendo o que é vulnerabilidade social?             

Utilizo sites oficiais para selecionar informações sobre a 
situação social de minha comunidade?             

Comparo e analiso informações estatísticas do município  
e do país onde moro?             

Organizo dados de forma clara e objetiva por meio da 
construção de gráficos?             

Calculo medidas de tendência central e dispersão para 
analisar dados?             

Participo ativamente das rodas de conversa com atitude 
respeitosa e empática?             

Consigo calcular área, perímetro e volume?             

Compreendo a importância dos conhecimentos construídos 
na escola para resolver situações e problemas reais?             

Para reflexão
 • Este projeto permite continuidade? O grupo deseja continuar a desenvolver a 

proposta elaborada?

 • Quais seriam os próximos passos para concretizar este projeto? 

Avaliação geral
Organizem uma reunião para comparar a avaliação do professor-coordenador com a  

de vocês, a fim de analisar se é necessário retomar algum conteúdo deste projeto. 
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BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados do censo demográfico. 
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2 fev. 2020.
Parte do órgão federal e referência no país como instituição que elabora e fornece da-
dos estatísticos, o IBGE oferece em seu site dados sobre as várias áreas que compõem 
o retrato do país. Nele, também é possível explorar os dados do censo demográfico, 
pesquisa que identifica as condições de vida da população brasileira.

BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio (PNAD). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/
sociais/trabalho/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html?=&t=o-
que-e>. Acesso em: 2 fev. 2020.
Os dados dessa pesquisa indicam as variações relacionadas à força de trabalho e aos 
respectivos temas, com frequência trimestral.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Objetivos de desenvolvimento sustentável. 
Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/desenvolvimento-
sustentavel-e-meio-ambiente/134-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-ods>. 
Acesso em: 2 fev. 2020.
Nesse site do Ministério das Relações Exteriores, é possível saber, após negociações em 
2015 para adoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pela Cúpula 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, sobre o posicionamento do 
Brasil e os respectivos encaminhamentos no país. 

BRASIL. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Atlas da vulnerabilidade social. Disponível 
em: <http://www.dados.gov.br/dataset/ivs>. Acesso em: 2 fev. 2020.
Nesse site, os dados do Índice de Vulnerabilidade Social têm foco nos municípios e são 
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KAMKWAMBA, William. O menino que descobriu o vento. São Paulo: Objetiva, 2011.
Essa autobiografia conta como o menino nascido no Malawi, em local de seca e que 
precisou abandonar os estudos aos 13 anos, encontrou a chave para enfrentar seus 
desafios, frequentando uma biblioteca e tornando-se autodidata. Utilizando materiais 
de sucata, construiu um mecanismo de fornecimento de água para sua família, algo a 
que apenas 2% da população no país tem acesso. Sua história ganhou o mundo e as 
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O projeto tem como objetivo alertar 
os alunos com relação à crise 
hídrica. Visa à análise e à coleta de 
dados referentes a esse assunto, 
por meio de uma leitura crítica e 
social de informações pesquisadas 
na internet, para que o aluno possa 
desenvolver o consumo responsável 
de água. 

Os alunos devem refletir sobre a quantidade de água consumida nas nossas atividades diárias, além de apontar as principais causas para a 
escassez de água, como poluição da água potável, aumento do consumo, desperdício e diminuição do índice de chuvas.
Neste momento é necessário servir de mediador para os alunos na reflexão sobre possíveis conflitos internacionais por falta de água.

As imagens mostram o possível impacto da escassez de água em conhecidas 
paisagens do mundo: as cidades do Rio de Janeiro e de Paris.
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• Você já imaginou como seria sua vida sem água? Qual seria o impacto no seu  
dia a dia?

• Quais fatores contribuem para a escassez de água? 

• Menos de 3% da água disponível no planeta é doce, e apenas 0,4% é de fácil 
acesso. Essa água está concentrada em determinados pontos geográficos. Você 
acredita que esse fato possa se tornar motivo para conflitos internacionais?

OBJETIVOS

• Promover a conscien- 
tização sobre o uso 
direto e indireto dos 
recursos hídricos 
nas diversas ativida-
des, identificando as 
responsabilidades e 
possíveis ações indivi-
duais que levem a um 
consumo mais cons-
ciente e sustentável. 

• Gerar e circular conteú-
do, administrar e mo-
derar um grupo cria-
do nas redes sociais, 
para compartilhar da-
dos e ferramentas que 
ajudem no desenvol-
vimento de hábitos 
que contribuam para 
a sustentabilidade dos 
recursos hídricos. 

• Criar infográficos, fer-
ramentas e aplicativo 
para influenciar e aju-
dar as pessoas a mudar 
seus hábitos e a con-
sumir de forma mais 
consciente.  
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a fim de propagarem suas ideias para combater o desper-
dício de água.

Cronograma
A duração prevista para o projeto é de 3 meses. Esse 

planejamento pode sofrer ajustes, conforme a execução 
de cada etapa. No entanto, essa previsão tem a finalidade 
de orientá-los a não ultrapassar excessivamente o tempo 
disponível, mantendo-os com o foco necessário para que 
possam concretizar o projeto. 

INÍCIO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Etapa 1: Recursos hídricos do Brasil em perigo: enten-
der as questões relacionadas à escassez de água e à pos-
sível crise hídrica no Brasil; analisar dados internacionais, 
levantar hipóteses e construir gráficos.

Etapa 2: O consumo individual diário: analisar infográ-
fico; calcular o consumo de água direto individual diário 
e fazer análise de porcentagem para comparar consumo 
real com o recomendado pela ONU.

Etapa 3:  A água que você não vê: construir um infográ-
fico para informar sobre os aspectos relevantes relaciona-
dos à pegada hídrica; com os dados pesquisados, montar 
a relação completa de produtos e sua pegada, utilizando 
ferramenta de design; criar grupo nas redes sociais e iniciar 
postagens.

Etapa 4: Como propor mudanças?: montar, aplicar e 
obter dados de pesquisa; desenhar solução e criar aplicativo.  

Etapa 5: Apresentação dos resultados do projeto: 
reunir todos os materiais produzidos ao longo do pro-
jeto e apresentar os resultados para o público da escola 
(alunos, coordenação e diretoria) e representantes de 
organizações locais e de órgãos públicos, relacionados 
à sustentabilidade dos recursos hídricos.

Etapa 6: Avaliação do projeto:  avaliar o desem-
penho individual e coletivo dos alunos; promover  
a autoavaliação.

TÉRMINO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Materiais necessários
 • Computador com acesso à internet.

 • Smartphone para fotografar, filmar, acessar redes sociais 
e testar aplicativo.

Coordenação do projeto
Recomenda-se que o coordenador deste projeto seja o 

professor de Matemática e suas Tecnologias, com a colabo-
ração do professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O projeto é de Matemática com enfoque interdisci-
plinar, envolvendo conceitos de porcentagem, moda, 
média, análise e construção de gráficos sobre o problema 
da escassez de água.

Justificativa 
Pesquisas mostram que até 2030 o aumento do con-

sumo de água tratada no Brasil será de 24% em relação ao 
volume atual. Além disso, para esse mesmo período, está 
previsto um aumento de 2,7 bilhões de pessoas vivendo 
em áreas com escassez de água no mundo. 

Existem diferentes causas para a escassez de água, 
como a diminuição dos níveis de chuva, a falta de infraes-
trutura adequada para coleta e distribuição de água, o 
aumento do consumo de água e o desperdício. 

A consequência da crise hídrica vai além da diminui-
ção da oferta de água para a população, pois também 
compromete a oferta de alimentos e o fornecimento 
de energia elétrica, gerando impactos significativos na 
economia. 

O cenário da crise hídrica é amplamente reconhecido 
e divulgado pelas mídias, mas há ainda pouca informação 
sobre os fatores mais relevantes que impactam a escassez 
de água ou sobre ações práticas e ferramentas que ajudem 
a reverter esse quadro.

Situação-problema  
O aumento do uso de água ultrapassou o dobro da taxa 

de crescimento populacional e continua se intensificando; 
com isso, é preciso conscientizar a sociedade de que, apesar 
de toda a água existente no planeta, menos de 3% é doce 
e apenas 0,4% desse montante é de fácil acesso; por isso, 
o consumo de água deve ser racional.

Com este projeto vocês criarão estratégias para cons-
cientizar os colegas de escola, os familiares e a comunidade  
da importância desse assunto, tendo como instrumento as 
redes sociais, para divulgar suas pesquisas e informações 
sobre a crise hídrica, bem como para dar dicas e sugestões 
de uso consciente da água.

Produto final
O produto final deste projeto será um grupo nas 

redes sociais, criado por você e sua turma, para divulgar 
e veicular dados relacionados à escassez de água, utili-
zando infográficos, vídeos e outros materiais produzi-
dos por vocês, ao longo das etapas. Vocês também vão 
contar com pesquisas realizadas em fontes confiáveis da 
internet e coleta de dados na comunidade local.

Ao final do projeto, cada grupo também vai lançar um 
aplicativo para implementar a mudança de hábitos e o consu-
mo consciente para a sustentabilidade dos recursos hídricos.

Para compartilhar os resultados do grupo cria-
do nas redes sociais e das ações de conscientização, 
vocês deverão organizar uma apresentação. Nessa 
oportunidade, poderão convidar familiares, represen-
tantes da Secretaria de Educação e da rede de abas-
tecimento de água da sua cidade ou do seu estado,  

Professor, todo o trabalho de leitura e coleta de dados deve ser analisado de maneira crítica e coletiva com os alunos, para que as informações sejam usadas 
no processo de formação interdisciplinar deles. Portanto, sua função é servir de mediador para os alunos a fim de ajudá-los a se tornar leitores críticos.
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Competências gerais da BNCC — Ensino Médio 
Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes competências gerais previstas na BNCC:

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

Para a construção do grupo nas redes sociais, você e seus colegas produzirão, em cada 
etapa, materiais com diferentes linguagens. Por exemplo: para produzir os vídeos, utilizarão 
as linguagens verbal, corporal, sonora e digital. Na produção dos gráficos e das tabelas e na  
organização da pesquisa estatística, utilizarão as linguagens matemática e científica.  
Na criação de infográficos, usarão a linguagem artística.

Na produção de todo esse material, vocês deverão utilizar dados confiáveis e, por 
isso, é importante fazer uma leitura crítica dos temas pesquisados e das informações 
coletadas, a fim de evitar o compartilhamento de informações falsas (fake news).

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

Na produção do material ao longo das etapas deste projeto, vocês deverão discutir 
em grupo todas as postagens que farão, para avaliar as informações a serem comparti-
lhadas. A criação do material para postagem será feita exclusivamente por vocês com 
a mediação do professor.

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

Essa competência será explorada durante as análises das informações apresentadas e 
coletadas sobre o consumo de água. As pesquisas propostas neste projeto poderão ampliar 
seu conhecimento em relação à escassez de água, oferecendo subsídio para a produção do 
material sugerido em cada etapa, que será posteriormente compartilhado pelo grupo nas 
redes sociais. Com esse trabalho vamos explorar questões de consciência social e ambien-
tal, além de alertar a comunidade local da necessidade do consumo responsável da água.

Competências específicas e habilidades  
da área de Matemática e suas tecnologias
1  Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpre-

tar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam 
fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas 
ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir 
para uma formação geral.

2  Propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contem-
porâneo 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 articulando conceitos, procedimentos e lin-
guagens próprios da Matemática.

É interessante que os alunos sejam 
informados das competências e 
habilidades a serem trabalhadas e de 
que forma. Por essa razão, leia com 
eles as competências e habilidades 
para que eles se assegurem de que o 
projeto tem múltiplos objetivos tanto 
na aquisição de conhecimentos como 
no desenvolvimento das habilidades 
essenciais para o bom desempenho 
na escola e no trabalho. 
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3  Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos 
para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos 
contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das 
soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.

4  Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes regis-
tros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, 
computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados 
de problemas.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresen-
tadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, 
quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como 
escalas e amostras não apropriadas.

1

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usan-
do dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados 
por meio de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência 
central e das medidas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não 
recursos tecnológicos. 2

(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 familiar, simuladores de cálculos de juros simples 
e compostos, entre outros), para tomar decisões.

(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 dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

3

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em 
dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de 
softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

4
(EM13MAT407) Interpretar e comparar conjuntos de dados estatísticos por meio de 

diferentes diagramas e gráficos (histograma, de caixa (box-plot), de ramos e folhas, 
entre outros), reconhecendo os mais eficientes para sua análise.

Competências específicas e habilidades  
da área de Ciências Humanas  
e Sociais Aplicadas

Competência específica 1
 Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais 

nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, 
a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e 
tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em 
relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Competência específica 3
 Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos 

e sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus 
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alter-
nativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental 
e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13CHS103) Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos 
relativos a processos políticos, econômicos, sociais, ambientais, culturais e epis-
temológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas 
naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos 
históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).

1
(EM13CHS106) Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes 

gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as esco-
lares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

(EM13CHS303) Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa 
no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com 
vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consumo e à adoção de 
hábitos sustentáveis.

3

Competências específicas e habilidades  
da área de Linguagens e suas tecnologias

Competência específica 1
 Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas 

(artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na re-
cepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social 
e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o 
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 7
 Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as di-

mensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 
formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coleti-
vas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, 
informação e vida pessoal e coletiva.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcio-
namentos, para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos 
campos de atuação social.

1

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 
compreendendo seus princípios e funcionalidades, e mobilizá-las de modo ético, 
responsável e adequado a práticas de linguagem em diferentes contextos.

7

(EM13LGG702) Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informação e comuni-
cação (TDIC) na formação do sujeito e em suas práticas sociais, para fazer uso 
crítico dessa mídia em práticas de seleção, compreensão e produção de discursos 
em ambiente digital.

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em proces-
sos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.

(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de infor-
mação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição 
do conhecimento na cultura de rede.
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Por meio dessas perguntas é importante o professor explorar os conhecimentos prévios dos alunos 
com relação à água como recurso na vida das pessoas e na produção agrícola e industrial. 

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quais são as principais atividades econômicas que dependem da água para 
o seu processo de produção?

• Quais são as ações ou os elementos que causam a mudança da biodiversidade 
dos rios? Quais são os impactos dessa alteração?

Fazendo uma análise da escassez global
Você já ouviu falar sobre o relógio de escassez de água (Water Scarcity Clock)? É 

uma ferramenta criada para fornecer dados sobre a escassez de água em diversos 
países. Nele é possível encontrar informações como o mês de maior estiagem, o total 
da população, a quantidade de pessoas que vivem com problemas de crise de água 
(water stress), de escassez de água (water scarcity) e de escassez absoluta (absolute 
scarcity), além da porcentagem de pessoas que vivem em áreas com escassez de água, 
como mostra o infográfico a seguir. 
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Agora é a sua vez!

1  Em duplas, acessem o site Water Scarcity Clock. Disponível em: <https://
worldwater.io/>. Acesso em: 16 jan. 2020. Na página do site, clicando com 
o botão direito do mouse e selecionando a opção "Traduzir para o portu-
guês", é possível visualizar as informações em português.

2  Digitem na lupa do lado esquerdo ("Escolha um país"/ pick a country) o nome 
de alguns países para obter informações. Depois, copiem a tabela a seguir 
em seu caderno e preencham com os dados obtidos na pesquisa. 

Infográfico: Mês mais seco. Brasil, 
2019. Fonte: World Data Lab. 

Disponível em:  
<https://worldwater.io/>.  

Acesso em: 16 jan. 2020.
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 Lembrem-se de salvar em um documento os dados dos países pesquisados 
por vocês, pois poderão ser compartilhados nas redes sociais.

Disponibilidade de água em cada país

País Porcentagem de pessoas que vivem 
em áreas escassas de água

                

                

3  Em seguida, verifiquem e registrem os dados de Brasil, Chile e Nicarágua nos 
anos 2000, 2010, ano atual e 2030. A seleção dos anos está situada no final 
do mapa apresentado no site, do lado direito da tela, no botão “Selecione 
ano” / select year.

• No caderno, copiem e completem a tabela a seguir.

Porcentagem de pessoas que vivem em áreas escassas de água

Países 2000 2010 (ano atual) 2030

Brasil         

Chile         

Nicarágua         

4  Construam um gráfico para apresentar os dados da tabela acima. Qual 
gráfico utilizariam? Por quê?

5  Observe o gráfico e responda:

 a) No ano atual, qual país tem a maior quantidade de pessoas vivendo em 
áreas escassas de água?

 b) Como você descreve a evolução da porcentagem de pessoas vivendo 
em áreas escassas, em cada país?

 c) O site explica brevemente que as causas da escassez podem ser físi-
cas, decorrentes de falhas institucionais ou da falta de infraestrutura 
adequada. Quais você acredita que são as causas maiores da escassez 
de água no Brasil? Levante hipóteses.

O gráfico de linha, pois geralmente é utilizado para demonstrar 
dados numéricos ao longo do tempo, apresentando evoluções 
ou regressões dos dados apresentados. 

5. a) O Brasil é o país com a maior 
população vivendo em áreas escassas 
de água. Por exemplo, com dados de 
2019, no Brasil eram 31% de aprox. 
212 milhões 5 aprox. 66 milhões; no 
Chile eram 52% de aprox. 19 milhões 5 
5 aprox. 10 milhões; na Nicarágua, 
eram 39% de aprox. 6,5 milhões  5 
5 aprox. 2,5 milhões. 
5. b) Resposta pessoal. Professor, 
peça aos alunos que compartilhem 
as respostas e verifique a que fator, 
principalmente, eles atribuem a falta 
de água.
No Brasil, houve um aumento 
considerável de pessoas vivendo em 
áreas escassas de água, entre 2010 
e 2020. No Chile, a porcentagem 
se mostrou estável no período. 
Na Nicarágua, houve um aumento 
extremo e repentino entre 2010 e 
2020, com uma grande redução entre 
2020 e 2030, mas com valores ainda 
consideravelmente altos em relação 
ao período 2000-2010.

Leia o texto a seguir.

Mais de 70 milhões de brasileiros  
podem sofrer com falta de água até 2035

Sem investimentos em infraestrutura, a escassez hídrica ameaça  
a saúde da população e traz prejuízos econômicos, alerta relatório

AÍ TEM LINGUAGEM

O Brasil possui a maior reserva terrestre de águas 
superficiais, além de duas das maiores áreas úmidas 
do mundo – o Pantanal Mato-Grossense e a Bacia 
Amazônica – e vastos reservatórios de água subter-
rânea. Essa abundância de água, porém, não garante 
a segurança hídrica do país.

O recurso natural está distribuído de forma bastan-
te desigual pelo território nacional e, sem investimen-
tos em infraestrutura para garantir o abastecimento, 

74 milhões de brasileiros podem sofrer com a falta 

d’água até 2035.

As conclusões são do relatório temático “Água: 

biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar 

humano no Brasil” e de seu respectivo sumário 

para tomadores de decisão, lançados nesta quinta-

-feira (08/8), durante o 15º Congresso Brasileiro de 

Limnologia, em Florianópolis (SC).

Continua  
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Continua  

Reservatório da Cantareira durante a crise hídrica de São Paulo (SP), em 2015. 
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Resultado de uma parceria entre a Plataforma Bra-
sileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 
(BPBES, na sigla em inglês) – apoiada pelo programa 
BIOTA-FAPESP – e as universidades Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
o relatório foi elaborado por um grupo de 17 pesqui-
sadores, de diversas instituições do país.

“A água é um recurso de suma importância para o 
Brasil, onde já vemos regiões, como o Sudeste, que têm 
enfrentado crises hídricas bastante sérias nos últimos 
anos”, disse à Agência FAPESP Carlos Joly, professor 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
membro da coordenação da BPBES.

“A redução da disponibilidade de água poderá 
acirrar os conflitos pelo uso desse recurso no país”, 
avaliou o pesquisador, que também é coordenador do 
programa BIOTA-FAPESP.

O relatório destaca que, além da população e da 
biodiversidade, praticamente todas as atividades eco-
nômicas no Brasil dependem de água. A agricultura 
irrigada e a pecuária são os principais usuários dos 
recursos hídricos do país, consumindo, respectiva-
mente, por volta de 750 mil e 125 mil litros de água 
por segundo.

Além disso, 85% da produção agropecuária nacio-
nal – localizada nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e 
Sul – depende da água proveniente das chuvas, que 
tem, aproximadamente, 40% de sua origem na eva-
potranspiração da Amazônia.

Já a indústria usa mais de 180 mil litros de água 
por segundo e, pelo menos, 80% dos reservatórios 

hidrelétricos recebem água proveniente de unidades 
de conservação, que asseguram o fornecimento do 
recurso em quantidade e qualidade necessárias para 
suas operações, apontam os autores.

Esses setores econômicos altamente dependentes 
de água já têm sofrido os impactos da diminuição 
da disponibilidade do recurso em função de fato-
res como as mudanças climáticas, de uso do solo, 
fragmentação de ecossistemas e poluição, apontam 
o relatório.

Anos de seca prolongada nas regiões Sudeste e 
Centro-Oeste resultaram em uma perda estimada 
de R$ 20 bilhões no faturamento do setor agrícola 
em 2015 – um recuo de quase 7% em relação ao 
ano anterior.

Por outro lado, mudanças no uso do solo em função 
da expansão agrícola e do represamento de rios podem 
comprometer a disponibilidade e a qualidade da água 
em todo o país, afetando os usos pela biodiversidade 
aquática e pela população humana.

Essas mudanças, bem como a transposição de rios, 
promovem modificações na dinâmica e na estrutura dos 
ambientes aquáticos, causando perda na conectividade 
e alteração no regime hidrológico, o que favorece o 
estabelecimento de espécies exóticas.

Da mesma forma, o aumento no aporte de poluentes 
em rios, lagos e riachos acarreta prejuízos à biodi-
versidade e aos serviços providos por ecossistemas 
aquáticos, como o fornecimento de água limpa e de 
peixes para o consumo, ressaltam os autores.

  Continuação
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“A água não é só um recurso hídrico, mas também 
um componente-chave da biodiversidade, patrimônio  
cultural do país e um elemento essencial para o bem-
-estar da população brasileira”, disse Aliny Pires, 
professora da UERJ e coordenadora do relatório.

Garantia de segurança hídrica

De acordo com o relatório, cerca de 10% das espécies 
de peixe continentais do país estão sob risco de extinção 
e 30% do total de espécies da fauna ameaçada no Brasil 
compreendem peixes e invertebrados de água doce.

Quase 65% das áreas úmidas brasileiras – fundamen-
tais na prevenção de enchentes e de outros desastres 
naturais – foram perdidas e a taxa atual de alteração 
desses ambientes observada é três vezes mais rápida 
que a de perda de floresta.

“Em biomas como a Amazônia e o Pantanal, a al-
ternância entre as cheias e as vazantes determina a 
estrutura e a dinâmica dos diversos ecossistemas da 
região”, afirmou Joly.

“Nesses casos, a interrupção do pulso de inundações 
periódicas leva a um colapso no funcionamento dos 
ecossistemas”, disse.

O enfrentamento das ameaças e a conservação dos 
ambientes aquáticos e das áreas úmidas nas diferentes 
regiões do Brasil serão fundamentais para garantir a 
segurança hídrica no país, indica o relatório.

A restauração florestal e a conservação dos manan-
ciais e da vegetação ribeirinha podem trazer benefícios 
consistentes para a qualidade da água e reduzir, con-
sideravelmente, os gastos com tratamento.

No sistema Cantareira, que está situado na Região 
Metropolitana de São Paulo e abastece a capital, a 
recomposição da vegetação nativa, por exemplo, 
pode reduzir em cerca de três vezes os custos com o 
tratamento da água, considerando-se os valores da 
restauração, apontam os autores.

“Um dos fatores que causaram as crises hídricas 
pelas quais São Paulo tem passado nos últimos anos é 
a remoção de cobertura vegetal nativa”, afirmou Joly.

Segundo o relatório, estima-se que a cada R$ 1 
investido em infraestrutura para a segurança hídrica, 
mais de R$ 15 são obtidos em benefícios associados à 
manutenção das distintas atividades produtivas no país.

Já a falta de investimento para essa finalidade pode 
causar perdas econômicas principalmente para o setor 
industrial, seguido pela pecuária e a agricultura de 
irrigação, além de comprometer a saúde da população 
e a manutenção da biodiversidade aquática.

“A questão da segurança hídrica não está atrelada 
apenas à garantia da disponibilidade de água, mas 
também à gestão desse recurso, de modo a assegu-
rar que exista e seja disponível para todos os setores 
usuários”, afirmou Pires.

A vazão média anual dos rios brasileiros é de, apro-
ximadamente, 180 milhões de litros por segundo. A 
distribuição desse recurso, contudo, se dá de maneira 
extremamente desigual no território brasileiro e o país 
apresenta grandes perdas na distribuição.

Uma redução média da perda de água na distri-
buição para valores próximos a 15% promoveria um 
ganho líquido em torno de R$ 37 bilhões até 2033, 
estima o relatório.

“A região Norte do Brasil, por exemplo, tem a 
maior disponibilidade hídrica do país, em função da 
Amazônia, mas perde muita água na distribuição”, 
exemplificou Pires.

[...]
ALISSON, Elton. Mais de 70 milhões de brasileiros 
podem sofrer com falta de água até 2035. Agência 

FAPESP, 9 ago. 2019. Disponível em: <https://exame.
com/brasil/mais-de-70-milhoes-de-brasileiros-podem-

sofrer-com-falta-de-agua-ate-2035/>.  
Acesso em: 22 out. 2020. 

  Continuação

1  Segundo o texto, qual é o percentual da população brasileira que poderá 
ficar sem água até 2035?

2  Quais são as atividades econômicas que mais demandam o recurso hí-
drico? Qual é o consumo delas?

3  Quais fatores podem interferir na qualidade e na disponibilidade da água 
e ocasionar danos à biodiversidade?

4  Quais são os aspectos naturais que devem ser conservados, que são im-
portantes na manutenção da qualidade e da disponibilidade da água?

5  Quais são os impactos da falta de água na economia? Cite um exemplo 
numérico.

6  Diante do cenário descrito no texto, quais responsabilidades você atribui 
a cada ator da sociedade – governo, empresas, organizações e cidadãos – 
para se garantir a segurança hídrica?

1. Segundo o texto, 74 milhões de 
brasileiros podem sofrer com a falta de água 
até 2035. Espera-se que os alunos façam 
uma busca para identificar a projeção da 
população nesse ano. Considerando-se que 
será de 229 milhões (segundo o site do IBGE 
<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/
projecao/>; acesso em: 2 fev. 2020), isso 
representará aproximadamente 32%,  
ou quase um terço da população.

A agricultura irrigada (750 mil litros/segundo)  
e a pecuária (125 mil litros/segundo), além  
da indústria (180 mil litros/segundo).

A expansão agrícola e o represamento de rios, 
a transposição das águas fluviais, o aporte de 
poluentes, entre outros fatores.

As áreas úmidas, que previnem enchentes e contribuem na manutenção da dinâmica dos ecossistemas, 
as florestas, os mananciais e a vegetação nativa.

Em 2015, o setor agrícola teve um recuo de quase 7%,  
por conta das secas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

6. É importante que os alunos atribuam 
ao governo questões relacionadas 
a investimentos (por exemplo, na 
infraestrutura para redução da perda 
de água no processo de distribuição) e 
às políticas públicas (por exemplo, leis 
e fiscalização para a conservação da 
vegetação nativa). As empresas deveriam 
cumprir o seu papel no uso sustentável da 
água para a sua produção e podem, por 
exemplo, contribuir com investimentos 
e ações na manutenção dos recursos 
naturais. Os cidadãos devem ter mais 
consciência na escolha dos bens de 
consumo, sabendo quais empresas 
consomem mais água em sua produção 
por exemplo, além do  
consumo consciente da água.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quantos litros de água você imagina que consome diariamente?

• Você se considera um consumidor consciente ou que ainda pratica 
desperdícios?

• Quais são os instrumentos em sua casa que mais consomem água?

Observe o infográfico a seguir; nele é possível coletar dados sobre o gasto médio 
ideal em situação de economia de água por dia de uma pessoa. Além disso, podemos 
observar a média de água gasta por cada consumidor em diferentes países. 

Fontes: Planeta Sustentável/Sabesp, 2013.

1  Com base no infográfico responda:

 a) Qual é a média ideal de consumo diário de água por pessoa?

 b) Há algum país em que o consumo diário se situa dentro do nível reco-
mendado?

 c) Qual é o país com maior consumo de água diário por pessoa?
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Canadá.

50 litros.

Sim, somente os países do continente africano. Fale para os alunos 
que se trata, mais especificamente, dos da região subsaariana.
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K 2  Agora, use seu smartphone ou o computador da escola para acessar A cal-

culadora de consumo de água. Disponível em: <https://especiais.g1.globo.
com/economia/crise-da-agua/calculadora-do-consumo/>. Acesso em:  
2 fev. 2020. Clique em cada item e responda às perguntas, com base no 
seu consumo diário de água, e finalize no botão calcular. Você terá uma 
ideia de quanto você gasta de água por dia.

 a) Copie a tabela em seu caderno e preencha as colunas de acordo com 
os resultados obtidos na calculadora de consumo de água.

Seu consumo de água individual diário

Instrumentos de  
uso de água Litros Porcentagem

Unidades de consumo 
(minutos, quantidade de uso  

de máquinas na semana  
ou de descargas ao dia)

Máquina de lavar roupa               

Uso do tanque              

Descarga              

Pia do banheiro              

Chuveiro              

Pia da cozinha              

Máquina de lavar louça              

Resultado              

 b) Em duplas, discutam os resultados obtidos observando os seguintes 
aspectos:
• A Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que 110 litros de 

água por dia são suficientes para atender as necessidades básicas de 
consumo e higiene de uma pessoa. Você  conseguiu como resultado 
os 110 litros, o consumo recomendado pela ONU?

 Em caso afirmativo, qual é a porcentagem do seu consumo total em 
relação aos 110 litros recomendados? Em caso negativo, qual porcen-
tagem de seu consumo ficou acima do limite recomendado?

• Com base nos resultados, você tem desperdiçado água? Em caso 
afirmativo, você tinha consciência dessa situação?

• Considerando o seu consumo total diário, calcule a proporção (em 
percentual) de consumo de cada instrumento de uso de água, preen-
chendo a coluna “Porcentagem”.

• É possível identificar em sua rotina vilões do consumo? Quais são?  
O alto consumo é resultado do instrumento em si ou de seu mau 
uso? Como o consumo poderia ser ajustado?

3  Mantendo-se a proporção de consumo entre os instrumentos, faça uma 
estimativa de quanto seria o seu consumo (em litros e em unidades de 
consumo), se seguisse o limite recomendado de 110 litros diários. 

Seu consumo de água individual diário, ajustado ao recomendado (110 L)

Instrumentos de  
uso de água Litros Porcentagem Unidades de consumo 

(minutos ou quantidade de descargas)

Máquina de lavar roupa               
Uso do tanque              
Descarga              
Pia do banheiro              
Chuveiro              
Pia da cozinha              
Máquina de lavar louça              
Resultado              

Resposta pessoal.

Caso o consumo seja menor, 
dividir o valor do consumo real 
pelo recomendado e indicar que o 
consumo real é X% do recomendado. 
Caso seja maior (Y), calcular a 
diferença e dividir por  

...
( )

Z
Y

110
110

110
5

2
, respondendo 

que o consumo real está Z% acima 
do recomendado.

O consumo total é 100%, e os alunos 
calcularão o percentual de consumo 
de cada instrumento: Consumo do 
instrumento / Consumo total.

Não há uma resposta certa para esta 
questão. O objetivo é gerar reflexão, 
identificando-se inicialmente, em 
números absolutos (percentuais), 
onde está o consumo mais alto e, em 
seguida, pensando se determinado 
instrumento demanda um alto 
consumo de água (máquina de lavar 
roupa, máquina de lavar louça etc.) ou 
se ele é usado incorretamente (banhos 
longos, torneiras abertas para lavar 
louça ou escovar os dentes etc.). 
3. Espera-se que calculem a proporção: 

x
110

 (caso o consumo seja maior que 

110).
Exemplo: Se o consumo real for de 240 L, 

calcular: 
110
240

 5 0,46.

Aplicar regra de três para cada 
instrumento, a fim de calcular quanto 
deve ser o consumo (em litros) e a 
unidade de consumo (minutos de uso ou 
quantidade de descargas).
Exemplo: Se o consumo do chuveiro for 
60 L, então, o novo consumo deverá ser 
de: 60 L 3 0,46 5 27,6 L.
Se a unidade de consumo do chuveiro for 
5 minutos, então a nova unidade deverá 
ser de: 2,3 minutos.
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 a) O que você achou das unidades de consumo estimadas nessa nova 
tabela, considerando o consumo diário ideal? Os valores são muito 
diferentes dos que você praticava anteriormente? Como você avalia 
essa diferença? Converse com o seu colega sobre essas percepções.

 b) Você acredita ser capaz de gastar diariamente 50 litros de água, o 
consumo moderado de água em situação de economia, proposto no 
infográfico? De quanto seria a redução em percentual? Calcule de forma 
aproximada as novas unidades de consumo. 

 c) Após as estimativas, faça os cálculos de maneira precisa. Qual é o 
percentual de consumo na situação de economia, comparado ao uso 
recomendado de 110 litros diários? 

 d) Agora, calcule o consumo em litros e a unidade de consumo (mi-
nutos ou quantidade de descargas) de cada instrumento de uso de 
água na situação de economia, utilizando o percentual encontrado 
no item anterior.

Consumo diário de água em situação de economia

Instrumentos  
de uso de água Litros Porcentagem

Unidades de consumo 
(minutos ou quantidade  

de descargas)

Máquina de lavar roupa                 

Uso do tanque                 

Descarga                 

Pia do banheiro                 

Chuveiro                 

Pia da cozinha                 

Máquina de lavar louça                 

Resultado                 

 e) A proporção de consumo entre os instrumentos de uso de água mudou? 
Por quê?

4  Vamos supor que, na tabela de consumo recomendado, a máquina 
de lavar roupa consumisse 10 L e que, no momento de escassez, essa  
máquina não fosse mais usada. Como você calcularia o consumo dos 
demais instrumentos para que o total diário seja de 50 L, sem recorrer 
à calculadora do site? Não é necessário manter a proporção de consumo 
entre os instrumentos.

5  Com os resultados obtidos na coluna “litros”, calcule a porcentagem, por 
meio de proporcionalidade direta, como explicado anteriormente. Mas, nesta 
situação, 50 litros equivalem a 100%.  

Agora você vai construir, no computador, gráficos referentes às tabelas de consumo.

Lembre-se de salvar o arquivo, para compartilhá-lo nas redes sociais.

 • É importante que o gráfico tenha um título bem definido, pois ele auxiliará o leitor 
na interpretação dos dados.

 • Para saber se seu título está claro, verifique se ele responde à pergunta "Qual é o 
dado apresentado pelo gráfico?".

Multiplicar o valor em litros por 45% para cada instrumento.

Não. Como todos os valores foram ajustados para 45%, a proporção entre eles se manteve. 

a) Mesmo que inicialmente a reação 
possa ser de susto ou até de 
resistência para se ajustar a um limite 
que podem considerar muito baixo, 
o objetivo é que os alunos percebam 
a dimensão do desperdício e que se 
conscientizem da necessidade de 
mudança de hábito para garantir a 
sustentabilidade do recurso. 

b) Espera-se que respondam que 
a redução é de aproximadamente 
(ou menor que) 50% e que calculem 
de forma aproximada a metade da 
unidade de consumo para cada 
instrumento. 

c) 
110
50

 5 45% aproximadamente.

4. Possíveis respostas:
• Os alunos podem calcular o 
consumo em litros por unidade de 
consumo para cada instrumento (na 
primeira tabela do consumo real, 
fazendo o cálculo Consumo / 
Unidade de consumo) e depois 
compor uma combinação de maneira 
que o total de litros seja igual a 50.
• Pegar o valor da tabela anterior 
(consumo recomendado x 45%) 
encontrado para a máquina de lavar 
roupa e redistribuir para um ou 
mais instrumentos. Para descobrir a 
nova unidade de consumo desses 
instrumentos, que “receberam” a 
quantidade em litros, é necessário 
descobrir o valor Consumo / Unidade 
de consumo (na primeira tabela do 
consumo real) e fazer a regra de três. 
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Registre no caderno.CONSTRUINDO GRÁFICOS

1 Utilize os dados da tabela “Seu consumo de água individual diário” para 
construir um gráfico de barras. Depois, explique como o gráfico foi elaborado 
e quais foram as variáveis utilizadas na comparação. 

2 Agora construa um gráfico de setores (pizza), com as informações da tabe-
la “Consumo diário de água em situação de economia”. Explique de que 
maneira os dados são apresentados nesse tipo de gráfico.

3 Com base nos dados obtidos e na avaliação feita com a sua dupla, está na 
hora de apresentar os aprendizados para a turma. 

a) Quais são os três grupos de dados que você obteve? 
b) Como você apresentaria a proporção de consumo entre os diferentes 

instrumentos de uso de água?
c) Na atividade 2, você calculou a porcentagem de seu consumo total em 

relação aos 110 litros recomendados pela ONU em situação normal de 
consumo de água. Se não houvesse a marca-limite dos 110 litros, seria 
difícil concluir algo sobre o seu consumo real. Igualmente, na apresen-
tação de dados reais por meio de gráficos, o público também precisa de 
valores referenciais para aprender e concluir algo. Para apresentar os 
dados de seu consumo diário, com quais referências você os compararia? 
Como você poderia apresentar essa comparação por meio de gráfico?

1. O gráfico de barras e de colunas é elaborado com base no plano cartesiano. O eixo x (das abscissas) e o eixo y (das ordenadas) 
são criados para o posicionamento das duas variáveis, que são instrumentos de uso de água por litros gastos. 

2. No gráfico de setores (pizza), o 
círculo indica o total de litros de 
água utilizados diariamente (100%), 
e cada setor indica os litros de água 
consumidos em cada instrumento  
de uso de água.

3. a) Consumo real, consumo ideal  
(110 L por dia) e consumo em situação 
de escassez (50 L por dia).

Usando gráfico de setores. 

3. c) Para os dados utilizados, 
uma solução seria apresentar as 
informações das três tabelas (consumo 
real, consumo ideal e consumo em 
situação de economia) por meio de 
barras comparativas, no mesmo 
gráfico. 

 Organizem-se em grupos e façam a compilação dos dados do consumo 
diário individual, encontrados na questão 2a (do início da etapa), de toda 
a turma. 

• Calculem a média aritmética de cada instrumento (consumo em litros, 
percentual sobre o consumo total e unidades de consumo).

• Encontrem a moda e a mediana do volume consumido por cada instru-
mento. 

• Identifiquem os valores mínimo e máximo do volume consumido por 
cada instrumento.

• Conversem e façam uma análise sobre os dados encontrados. 

Professor, conforme os alunos forem 
construindo os gráficos, incentive-os 
a acrescentar dados detalhados e 
pertinentes em seus gráficos, como:  
% do consumo que excede o limite 
recomendado em cada instrumento.

Os alunos devem saber que um 
dos pontos mais importantes para a 
construção de um gráfico é o objetivo  
da mensagem ou a conclusão que 
se quer transmitir ao público. Nesse 
contexto, mesmo tendo dados reais  
de uma população, por exemplo, 
podemos não concluir nada a não ser 
que tenhamos referências para saber  
se estamos abaixo ou acima dela. 
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Você sabe o que é água virtual? 

• O que é pegada hídrica?

• Qual é a relação da sustentabilidade do recurso hídrico com o consumo 
consciente?

Leia no site a seguir a reportagem especial "Água invisível", publicada pela Empresa 
Brasileira de Comunicação, EBC, em 2018, como parte de uma série, no mesmo ano em 
que o Brasil recebeu o Fórum Mundial da Água.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/especiais-agua/agua-invisivel/>. Acesso 
em: 2 fev. 2020. 

1  Em grupos, construam um infográfico para explicar, de maneira simples, 
visual e objetiva:

 a) O que é a pegada hídrica e quais fatores são considerados para seu 
cálculo. Utilize um diagrama.

 b) O que cada cor de pegada representa.

 c) Qual é o percentual destinado para os setores agrícola, industrial e 
residencial.

2  Analisem o infográfico a seguir.

Infográfico pegada hídrica per capita por ano

W
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Segundo o site Wikipédia, infografia ou infográficos são textos visuais explicativos e informativos associados a 
elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks etc. São utilizados com frequência na mídia 
impressa e digital, tendo como principal função informar o leitor. Fonte: Wikipédia <https://pt.wikipedia.org/wiki/
Infografia>, acesso em: 16 jan. 2020. Portanto, o grupo deve utilizar textos e desenhos ou imagens pesquisadas 
para compor informações necessárias, para que se entenda o conceito de pegada hídrica.

Fonte: Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, 2018.

1. a) A pegada hídrica, conceito 
introduzido pelo professor Arjen Y. 
Hoekstra, da Unesco-IHE, em 2002, é 
definida como o volume de água total 
usado durante a produção e o consumo 
de bens e serviços, bem como o 
consumo direto e indireto no processo de 
produção. Portanto, determinar a pegada 
hídrica é quantificar o consumo de água 
total ao longo de uma cadeia produtiva.
Para a construção de infográficos, veja os 
elementos essenciais que devem conter.
O site Water FootPrint Network (<https://
waterfootprint.org/en/resources/
interactive-tools/personal-water-
footprint-calculator/personal-calculator-
extended/>, acessado em 16 jan. 2020) 
apresenta uma calculadora automática 
para a pegada hídrica. Sugira que os 
estudantes a utilizem para ter uma 
noção prática desse cálculo. Organize 
uma roda de conversa, disponibilizando 
a calculadora projetada. Solicite a um 
estudante que preencha os dados. Em 
seguida, discuta as variações de um dos 
itens, que eles consideram preponderante 
no gasto de água. Fale sobre as variações 
que este item fará no cálculo final. Use 
o mesmo procedimento para o item que 
os estudantes considerarem o menos 
relevante na cadeia produtiva, em relação 
ao consumo de água. Dessa discussão 
poderão surgir várias hipóteses sobre os 
cálculos a serem feitos. 
b) As fases da produção de determinado 
bem de consumo ou serviço em que a 
água é utilizada, direta ou indiretamente.
c) O volume de água média que é 
utilizado em cada fase. Essa indicação 
pode ser feita com o uso de uma 
determinada cor, em diversos tons.
d) Comparação entre diferentes produções 
e a pegada hídrica de cada uma.
Cada grupo deve apresentar sua 
produção para que sejam escolhidos 
os pontos mais relevantes que cada 
produção contém.

1. b) Cada cor representa um “tipo de água” utilizada na produção. A cor cinza representa o volume de água 
necessária para dispersar os fatores poluentes que incidem sobre a produção; a cor verde representa a 
quantidade de água de chuva que se dispersa no produto ou no serviço ou a quantidade desse tipo de água 
utilizado na produção; e a cor azul representa o volume de água superficial ou subterrânea incorporado ao bem 
ou ao serviço, mas que é devolvido ao ambiente, seja no mar, seja em outras bacias.

1. c) Segundo a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), 70% de toda a água consumida 
no mundo é utilizada na irrigação das 
lavouras, número que se eleva para 72% 
no caso do Brasil, que é um país com 
forte produção nesse setor da economia.
Depois do setor agrícola, vem a atividade 
industrial, que é responsável por 22% do 
consumo de água no mundo. Somente 
depois vem o uso doméstico, que é 
responsável por cerca de 8% de toda 
a utilização dos recursos hídricos. Se 
considerarmos apenas a chamada água 
virtual do mundo, ou seja, a quantidade 
de água empregada para a produção 
econômica, sem contar o consumo 
direto, a agricultura passa a deter 67% da 
utilização de água, seguida pela criação 
de animais, com 23%, e depois pela 
indústria, com 10%. 
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 A qual fator se devem as diferenças consideráveis na pegada hídrica per 
capita dos países?

• Levantem hipóteses. 

• Leiam o texto a seguir e verifiquem se suas hipóteses foram com-
provadas.

AÍ TEM LINGUAGEM

A pegada hídrica dos países
Em termos totais, a China é o país com a maior pegada hídrica de consumo no 

mundo, com uma pegada hídrica total de 1368 Gm3/ano, seguido pela Índia e os 
EUA com 1145 Gm3/ano e 821 Gm3/ano, respectivamente. Obviamente, os países 
com grandes populações têm uma pegada hídrica grande. Por isso, é mais inte-
ressante observar a pegada hídrica per capita. (MEKONNEN e HOEKSTRA, 2011)

Os quatro principais fatores de determinação da pegada hídrica de um país 
são: o volume de consumo (em relação ao Produto Interno Bruto – PIB), o pa-
drão de consumo (por exemplo, alto e baixo consumo de carne), as condições 
climáticas (condições de crescimento das culturas agrícolas) e práticas agrícolas 
(uso eficiente da água). A influência desses indicadores faz com que a pegada 
hídrica varie de país para país.

[...]

Nota-se uma disparidade global entre valores de pegada hídrica distribuídos 
principalmente em função do desenvolvimento econômico da nação. Países 
com PIB elevado tendem a maiores padrões de consumo e consequentemente, 
maiores taxas de pegada hídrica. Levando-se em consideração o maior poder 
aquisitivo avaliado pelo crescimento econômico, maiores são as possibilidades 
de consumo por produtos.

Observa-se que os países industrializados têm pegada hídrica per capita na faixa 
de 1 250-2 850 m3/ano. O Reino Unido, com uma pegada hídrica de 1 258 m3/ano, 
está no limite inferior desta faixa, enquanto os EUA, com uma pegada hídrica 
de 2 842 m3/ano, está no limite superior. As diferenças podem ser parcialmente 
explicadas por diferenças no padrão de consumo. A pegada hídrica per capita dos 
países em desenvolvimento varia muito mais do que para os países industrializados.  
Os valores variam na faixa de 550-3 800 m3/ano per capita. Na extremidade 
inferior está a República Democrática do Congo, com 552 m3/ano per capita, 
enquanto na extremidade superior está a Bolívia (3 468 m3/ano per capita) e Níger 
(3 519 m3/ano per capita). Nos países em desenvolvimento a pegada hídrica varia, 
geralmente, não por causa de seu grande consumo relativo de água - embora um 
consumo de carne relativamente grande pode desempenhar um papel impor-
tante no aumento da pegada hídrica - mas por causa das baixas produtividades 
de água, isto é, grandes pegadas hídricas por tonelada de produto consumido. 
Outro fator a ser destacado são os baixos rendimentos na produção agrícola e 
as elevadas taxas de evapotranspiração dos países.

Além de reduzir a demanda de água em escala global, o cenário planetário 
de escassez de água sugere que devemos orientar nosso consumo para o lo-
cal e a época onde não faz tanta falta. Esse é o cenário para o qual foi criado 
o conceito da pegada hídrica. Trata-se de um mecanismo de transparência.  
A ideia é que, com o auxílio da educação ambiental, os governos, as empresas, 
as comunidades e os consumidores possam reduzir o impacto de seus consumos, 
se conhecerem a pegada hídrica dos produtos que consomem e produzem e 
fizerem melhores escolhas.

[...]

GIACOMIN, G. S.; OHNUMA, A. A. Análise de resultados de pegada  
hídrica por países e produtos específicos. V(8), no 8, p. 1562-1572, dez. 2012.
Rev. Elet. em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental (e-ISSN: 2236-1170)

Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reget/article/view/6721/pdf>.  
Acesso em: 22 out. 2020.

2. Os alunos deverão levantar pontos 
tais como a população, o nível de 
educação de seu povo, o nível de 
industrialização, o volume de água 
natural disponível no país, entre 
outros.
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Criando uma relação de produtos  
e suas pegadas hídricas

Veja os dois infográficos a seguir que apresentam a pegada hídrica de produtos 
usados no dia a dia.

1  Em grupos, observem a maneira como as informações são agrupadas e 
apresentadas. Discutam e tomem notas, identificando o enfoque de cada 
infográfico e as comparações que permitem fazer.

Carro
144,3 mil litros

1 folha de papel A4
10 litros

Computador
31,5 mil litros

Escovar os dentes
com a torneira
aberta
4 litros

Lavar as mãos
5 litros

15 minutos
de banho

240 litros

Ver TV
30 mil litros

Xícara de café
140 litros

Fatia de pão de forma
40 litros

1 kg de queijo
5 mil litros

1 ovo
200 litros

1 camiseta de algodão
2,7 mil litros

Calça jeans
1,9 mil litros

1 par de sapatos
8 mil litros

Costumes
Comida

Roupa
Acessórios

Pesquisadores da 
Unesco-IHE – Institute 
for Water Education (fun-
dado em 2003 para rea-
lizar pesquisas, ensino e 
atividades nas áreas de 
água, meio ambiente e 
infraestrutura, localiza-
do na Holanda) – desen-
volveram uma calcula-
dora da pegada hídrica 
individual, com base nos 
requisitos de água por 
unidade de produto que 
você consome, tendo 
como referência seu país 
de residência.

Acesse o site para 
conhecer a sua pegada 
hídrica. Personal cal-
culator extended. Dis-
ponível em: <https://
waterfootprint.org/en/
resources/interactive-
tools/personal-water-
footprint-calculator/
personal-calculator-
extended/>. Acesso em: 
2 fev. 2020.
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Fontes: Planeta Sustentável / Sabesp, 2013.

Pegada hídrica brasileira

Fontes: Revistas Exame e Superinteressante; Water Footprint Network, 2011.

Pegada hídrica de algumas ações e de alguns produtos usados no dia a dia
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2  Agora, façam a relação completa de produtos usados no dia a dia e suas 
pegadas hídricas, para que posteriormente seja disponibilizada nas re-
des sociais e possa ser consultada pelo público para um consumo mais 
consciente.

 a) Realizem uma busca para colher informações sobre diferentes produtos 
e as centralizem utilizando alguma ferramenta (planilha, por exemplo) 
que permita a fácil organização das informações.

• Registrem, junto com os dados, as fontes de cada informação colhida 
e verifiquem se a fonte é confiável.

 b) Organizem e apresentem as informações de forma que o público possa 
identificá-las facilmente, e que o ajude a fazer escolhas conscientes.

• Utilizem imagens, cores e outros recursos para que a comunicação 
seja efetiva.

 c) Busquem alguma ferramenta de design para montar essa relação de 
produtos e suas pegadas hídricas.

Compartilhando os resultados nas redes
Com a turma, definam quais serão as informações de maior relevância a serem 

compartilhadas no grupo a ser criado nas redes sociais. 

Antes de criar o grupo
Antes de criar a conta e o grupo nas redes sociais, reúna-se com a turma e definam 

os seguintes pontos (façam o registro das respostas e das decisões tomadas):

 a) Qual é o objetivo do grupo? Sejam específicos e claros na descrição. 
Essa descrição será importante para que os participantes convidados 
entendam o objetivo que une o grupo.

 b) Quem serão os participantes iniciais? Discutam e definam quem vão 
envolver e a razão. Por exemplo:

• outras turmas, para troca de informações.

• familiares, para a conscientização sobre o consumo consciente.

• pessoas que podem apoiar o grupo com uma experiência técnica. Por 
exemplo, algum representante de organização que atue na área de 
tratamento de água ou sustentabilidade do meio ambiente.

• os professores coordenadores do projeto, para ajudá-los na moderação 
e na revisão dos dados e textos a serem publicados.

• coordenadores ou diretor da escola que queiram convidar para acom-
panhar a atuação do grupo ao longo do projeto.

 c) Definam algumas regras básicas de convivência, a serem comunicadas 
a todos os participantes. Por exemplo, estabeleçam que as trocas devem 
ser especificamente relacionadas ao tema do grupo e que as boas práticas 
devem ser incentivadas, como o respeito às opiniões do outro etc.

 d) Determinem como será a dinâmica das postagens e o rodízio das 
responsabilidades.

• A cada etapa, haverá a postagem de dados obtidos ou produzidos pela 
turma. Definam o grupo que será responsável por reunir as informa-
ções da turma e produzir os textos. Escolham um outro grupo para 
revisar as informações produzidas pelo primeiro. Em seguida, contem 
com o apoio do professor para revisar o texto e fornecer feedback.

• Determinem o grupo ou responsáveis pela postagem da semana (ou 
outro período), para manter a interação com o público.

• Definam quem vai moderar as publicações dos participantes.

2. a) Sugestão:
O portal: <https://www.
consumidormoderno.
com.br/2015/02/03/
conheca-a-pegada-
hidrica-de-10-itens-
do-nosso-cotidiano/> 
(acesso em: 16 jan. 
2020) apresenta a 
pegada hídrica de 
alguns produtos do 
nosso cotidiano: arroz, 
café, pizza, queijo, 
pão, chocolate, açúcar, 
batata, banana. Este 
portal é produzido por 
uma editoria de varejo 
com foco em consumo 
consciente e inovação.
O site: <http://
www.revistaea.org/
pf.php?idartigo=1412> 
(acesso em: 16 jan. 
2020) apresenta um 
texto do pesquisador 
Valdir Lamim-Guedes, da 
Universidade Federal de 
Ouro Preto, em que há 
dados sobre a pegada 
hídrica de diversos 
produtos, em forma de 
gráfico e tabela.
Aproveite esta 
oportunidade para 
apresentar planilhas 
eletrônicas gratuitas.

2. b) Os dados 
pesquisados nos 
sites apresentados ou 
em outras fontes de 
consulta devem ser 
apresentados em forma 
de tabela e gráfico. 
Quando os dados 
aparecem em termos 
percentuais, pode ser 
indicada a construção 
de gráficos de setores. 
Será interessante utilizar 
gráficos pictóricos que 
façam alusão ao tema 
"água".

2. c) Professor, incentive 
os alunos a fazer buscas 
e testes das ferramentas 
gratuitas. Um exemplo 
é o Canva, programa 
gratuito de fácil uso e 
que pode ser operado 
inteiramente pela 
internet, ou seja, não é 
preciso fazer nenhum 
tipo de instalação no 
computador.
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Rede social

Uma das maiores 
redes sociais do mun-
do foi criada e lançada 
em 2004 por estudan-
tes universitários e, a 
princípio, era destinada 
apenas a estudantes da 
Universidade de Har-
vard. Atualmente conta 
com cerca de 2 bilhões 
de usuários ativos.

Faça uma pesqui-
sa para ler dicas sobre 
como gerenciar um 
grupo nas redes sociais 
e como manter a intera-
ção com o público.

SAIBA

Criando um grupo em uma rede social
1  Finalmente, criem uma conta na rede social para o projeto e, em seguida, 

para o grupo. Descrevam os objetivos, conforme o que foi discutido com 
a turma anteriormente.

2  Escolham uma imagem relacionada ao tema do projeto para a capa da 
página do grupo.

3  Em seguida, pensem quais são as informações interessantes e relevantes 
que foram vistas ou vivenciadas por vocês na etapa e que podem ajudar 
na conscientização dos participantes ou no seu engajamento no tema.  

4  Vocês poderão criar vídeos curtos transmitindo os principais dados e 
conclusões do que aprenderam.

 Sugestões:

• Vocês podem compartilhar o link da calculadora da pegada hídrica, com 
uma breve explicação incentivando-os a responder às questões e a com-
partilhar os resultados. Atenção: Não se esqueçam de citar a fonte do link.

• Experimentem lançar aos participantes questões que os ajudem a pen-
sar em soluções. Por exemplo, vocês podem questionar o que os parti-
cipantes fariam para alcançar o nível de consumo diário recomendado 
pela ONU ou, ainda, compartilhar um exemplo de dados calculados por 
vocês, do consumo por instrumento, para alcançar esse nível. 

• Respondam às perguntas feitas pelos participantes. Alternadamente, 
vocês podem lançar perguntas ou quizzes, para manter a interação com 
os participantes.

5  Elaborem um cronograma de postagem, para divulgar as informações aos 
poucos e manter a rede social ativa e atualizada.

6  Divulguem a página em suas próprias redes sociais, pois o objetivo é 
unir grupos de diversos lugares da sua cidade ou de outras cidades para 
discutir sobre a pegada hídrica e a escassez de água.

 e) Troquem ideias e alinhem as práticas importantes a seguir na obtenção, 
na produção e na circulação de informações diversas, como:

• Ao pesquisar informações na internet, deve-se checar se a fonte é 
conhecida e confiável. Citar a fonte, sempre, para segurança da turma 
e para gerar credibilidade.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Como é possível utilizar aplicativos para influenciar o comportamento  
das pessoas?

• Como você e o seu grupo podem usar as informações obtidas até o momento 
sobre a escassez de água e a pegada hídrica para que as pessoas não só se 
informem, mas façam escolhas mais conscientes?

• Como atingir mais efetivamente o público? Quais são as ferramentas que 
podem ser utilizadas para conhecê-lo melhor?

Na etapa anterior, foi possível conhecer e analisar vários aspectos envolvidos na 
pegada hídrica e construir um documento com os vários produtos consumidos no dia 
a dia e a respectiva pegada.

Nesta etapa, você e a turma vão pensar como esses dados poderão ser utilizados, não 
só para informar o público, mas para levá-lo a fazer escolhas de consumo conscientes 
e sustentáveis ao meio ambiente. 

Em grupos, leiam o texto, publicado no blog indicado a seguir, que apresenta uma 
matriz com as variáveis que interferem na mudança comportamental das pessoas.  

Creativance. <http://www.creativante.com/new/index.php/2013-02-03-19-36-
05/2017/330-a-matriz-de-mudanca-comportamental-uma-ferramenta-para-producao-
de-politicas-baseadas-em-evidencias>. Acesso em: 9 jan. 2020.

1  Analisem cada um dos quadrantes. Discutam o cenário em cada um 
deles, considerando as coordenadas “desejo” e “conscientização”.

2  Considerando o tema do projeto e o objetivo de promover o consumo 
consciente para a sustentabilidade dos recursos hídricos, discutam 
possíveis ações que poderiam aumentar as duas coordenadas da ma-
triz mostrada. O que poderia aumentar o incentivo para que as pessoas 
queiram adotar novas atitudes de consumo, por exemplo?

• Façam o registro das principais ideias e informações que resultarem da 
discussão, para serem utilizadas posteriormente.

Conhecendo melhor o público  
por meio de uma pesquisa

Nesta etapa, você e seu grupo vão construir um aplicativo para influenciar o 
usuário a ter um consumo mais consciente, contribuindo para a sustentabilidade 
dos recursos hídricos. 

Antes de implementar a ação para provocar mudanças no comportamento de um 
grupo de pessoas, é importante que se conheça bem esse público-alvo, como faixa etária 
e hábitos, por exemplo. Conhecendo as especificidades de cada perfil, a comunicação 
poderá ser mais direcionada e eficiente. 

1. No quadrante 1 (Shift 
Attention/Mudança de Atenção), 
conscientização e desejo estão altos. 
Considera-se que as pessoas estão 
conscientes das consequências 
de agir responsavelmente. Ações 
propositivas mobilizam as pessoas 
neste momento. 
No quadrante 2 (Educate 
and communicate/Eduque e 
comunique), o desejo é alto, mas 
a conscientização é baixa. É o 
momento de implantar ações para 
melhorar a conscientização do 
indivíduo sobre as consequências de 
suas ações.
No quadrante 3 (Use incentives 
and punishments/Use incentivos e 
sanções), a conscientização é alta, 
mas o desejo é baixo. Devem ser 
implantados incentivos (positivos 
e negativos) para que as pessoas 
acreditem na possibilidade de 
melhoria.
No quadrante 4 (Educate and create 
incentives/Eduque e crie incentivos), 
a conscientização e o desejo são 
baixos. Nesse caso, as mudanças 
para o comportamento desejado são 
atingidas somente a médio e longo 
prazo.

2. Algumas possibilidades: para 
aumentar a variável conscientização, 
poderão ser propostas sanções 
(incentivo negativo) para quem utilizar 
a água em excesso, tal como houve 
no Brasil durante a crise hídrica, no 
início da década, quando o governo 
aumentou o preço sobre o consumo 
de água de forma proporcional ao 
volume utilizado pelas famílias e 
empresas. Outra possibilidade está 
implícita na mesma proposta: os 
consumidores que utilizaram menor 
volume de água pagaram taxas de 
consumo menores.
Para aumentar a variável desejo, 
podem ser implementadas 
campanhas de incentivo ao uso 
consciente dos recursos hídricos, 
bem como distribuir equipamentos, 
como, por exemplo, níveis de 
descarga para vasos sanitários 
ou torneiras que se fecham 
automaticamente após determinado 
tempo de uso.
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Para isso, você e seu grupo vão elaborar uma pesquisa. 
Definam qual será o público-alvo para uso do aplicativo. 
Vocês vão definir uma amostra representativa dessa po-
pulação, para aplicar a pesquisa.

Como visto na etapa anterior, existem organizações 
que lançaram calculadoras da pegada hídrica individual. 
Nelas, respondendo-se a uma série de perguntas, é possível 
verificar a pegada hídrica total ou por categorias. 

Vocês vão agora obter dados mais específicos sobre 
os hábitos de consumo do público, por meio de uma pes-
quisa. Seu objetivo é identificar hábitos de pegada hídrica 
maior, para poder implementar ações de conscientização 
e mudança focados neles. 

Nessa pesquisa, vocês deverão identificar:

a)  os tipos de alimentos mais consumidos no café da 
manhã, no almoço e no jantar;

b) as peças de vestuário mais frequentemente usadas;

c)  os equipamentos eletrônicos consumidos e a 
frequência;

d)  outras informações relevantes para a ação de mu-
dança de comportamento em vista.
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Observa-se na imagem indivíduos que, em termos 
estatísticos, representam a população. Já os indivíduos 
destacados representam uma parte reduzida dessa popu-
lação, definida como amostra.

Por exemplo, se você quiser fazer uma pesquisa sobre o 
consumo consciente de água em sua cidade, seria inviável 
entrevistar todos os moradores (população). Então, devem-se 
estabelecer critérios para selecionar uma parte dos morado-
res da cidade (amostra) para uma entrevista, com o objetivo 
de chegar ao resultado mais próximo possível da realidade.

Agora é a sua vez!

1  Definam qual será a amostra da pesquisa (pes-
soas de qual local ou grupo vão responder e 
quantas serão).

• Lembrem-se de que a importância da amostra 
é ter alguma representatividade da população, 
na medida do possível.

Registre no caderno.

• Definam o limite máximo de pessoas a serem 
pesquisadas, de maneira que seja viável ana-
lisar e compilar os resultados.  

• Contem com a possível situação de parte dessas 
pessoas não responderem. 

2  Para identificar de que maneira as perguntas 
serão formuladas e o tipo de resposta (texto, 
múltipla escolha etc.), copiem a tabela a seguir 
em seu caderno e preencham a primeira colu-
na, discutindo as demais com os seus colegas 
de grupo. A primeira linha foi preenchida como 
exemplo para ajudá-los a refletir sobre os dados 
a serem coletados. 

O que  
queremos  

saber

Como  
perguntar

O que fazer com  
a informação

Os tipos de 
alimentos mais 
consumidos no 
café da manhã.

Geralmente, 
quais são os  
itens que  
fazem parte  
do seu café  
da manhã?

Identificar se 
há consumo 
frequente  
de produtos  
com pegada 
hídrica alta,  
para planejar 
ações com foco 
nesse consumo. 

              

• Colham apenas as informações imprescindí-
veis. Façam uma pesquisa curta e simples, mas 
eficiente.

• Definam se a pesquisa terá identificação ou 
será anônima. Quando a pesquisa envolver 
informações sigilosas ou pessoais, deve ser 
anônima. O fato de a pesquisa ser anônima 
pode deixar o respondente à vontade e garan-
tir maior veracidade dos dados. Optem pela 
identificação apenas nos casos em que ela 
tiver alguma finalidade relevante e os dados 
não forem confidenciais.

• Façam uma pesquisa para identificar uma 
ferramenta para a criação de formulários. 
Facilmente, vocês poderão criar um formu-
lário digital, selecionando o tipo de resposta 
que será utilizado (texto curto, texto longo, 
múltipla escolha etc.). Vocês poderão enviar 
aos destinatários, inserindo os seus ende-
reços de e-mail ou, então, publicando um 
link. Ao acessá-lo, o público poderá fazer a 
pesquisa. Ao clicar o botão de término do 
preenchimento da pesquisa, ela é automati-
camente enviada à conta criada pelo grupo. 
Os formulários digitais geralmente mostram 
os dados em gráficos disponibilizando-os para 
que se possa fazer outros recortes e montar 
diferentes gráficos. 

Múltipla escolha, com itens cuja pegada hídrica 
seja conhecida pela turma: pão, frutas, leite, 
café, chocolate em pó, manteiga etc.
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• As perguntas precisam ter resposta simples; do 
contrário, o público pode não aderir à pesquisa.

• Se os dados forem quantitativos (numéricos) 
e coletados por meio de uma tabela ou um 
formulário eletrônico, por exemplo, isso faci-
litará a compilação (a construção de gráficos 
ou o cálculo de porcentagens, por exemplo).

Analisando os dados  
obtidos na pesquisa

Após o recebimento das respostas da pesquisa, com a 
turma, sigam os passos a seguir.

1  Façam uma análise geral dos resultados e ava-
liem o que chamou a atenção; se houve dados 
que surpreenderam.

2  Em grupos, passem os dados obtidos para uma 
planilha. Construam um gráfico por categoria (por 
exemplo: alimentação, vestuário etc.). Em cada 
um deles, apresentem o ranking dos produtos, 
organizando-os dos mais consumidos para os 
menos consumidos.

3  Em seguida, para cada um dos produtos con-
sumidos, associem os valores referentes a sua 
pegada hídrica.

• Verifiquem se esses valores são altos ou não.

Criando um aplicativo  
para influenciar o público  
a adotar um consumo  
mais consciente 
1  Com o grupo, analisem os gráficos construídos. 

Em seguida, façam um brainstorm sobre possí-
veis maneiras de se influenciar a mudança de 
hábitos e as escolhas no consumo, com o uso 
de um aplicativo.

• Pensem em qual(is) momento(s) o público 
poderia ser influenciado a mudar seu compor-
tamento habitual.

• Tomem notas das principais ideias trazidas 
pelo grupo.

2  Façam uma busca para conhecer diferentes 
ferramentas de criação de aplicativos. Para este 
projeto, utilize uma ferramenta com opções 
disponíveis sem a necessidade de programação.

3  Após a escolha da ferramenta pelo grupo, em 
duplas, façam o cadastro e explorem as funcio-
nalidades oferecidas. Tentem visualizar como a 
solução discutida na sessão de brainstorm com 
o grupo poderia ser aplicada e façam anotações.

4  Novamente com o grupo, conversem para com-
partilhar o que descobriram e as ideias de como 
usar o aplicativo para implementar a solução 
discutida.

• Desenhem em uma folha as possíveis sequên-
cias de telas do celular, conforme o usuário 
escolher diferentes opções. Desenhem todos os 
possíveis caminhos e sequências de telas para 
as diferentes escolhas.

• Criem a logomarca e definam a composição 
de cores a ser utilizada no aplicativo. Para 
isso, utilizem ferramentas de design dispo-
níveis na internet. 

• As ferramentas de criação de aplicativos dis-
poníveis gratuitamente oferecem, em geral, 
recursos mais simples. Possivelmente, vocês 
vão precisar simplificar a solução para o uso 
do aplicativo. Se for esse o caso, registrem a 
solução completa utilizando um fluxograma e 
criando o algoritmo para indicar as possíveis 
escolhas do usuário e as sequências de ativi-
dades ou telas do aplicativo.

Atenção: Notícias como a do aplicativo criado só devem 
ser compartilhadas após ele ser testado e aprovado para o 
uso pelo público. Todas as informações deverão ser com-
partilhadas apenas após o comum acordo, a aprovação e 
a validação da turma.

Compartilhando as informações  
relevantes nas redes

Vocês podem compartilhar alguma estatística rele-
vante encontrada na compilação dos dados da pesquisa.
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É importante comentar que, quanto maior o público, maior será a representatividade dos resultados. Ao mesmo tempo, é preciso considerar o perfil do 
público (idade, região, formação etc.) para que haja uma avaliação crítica dos dados. 
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Concluídas as etapas de criação de conteúdo e soluções relacionadas ao tema da 
sustentabilidade dos recursos hídricos, chegou a hora de apresentar os resultados 
do projeto.

Com antecedência e a mediação do professor, definam uma data para a realização da 
apresentação dos resultados. Determinem com o professor, a coordenação ou a diretoria 
quais representantes de organizações locais e do governo municipal ou estadual, relacio-
nados à sustentabilidade dos recursos hídricos ou do meio ambiente serão convidados.

Com a ajuda da direção da escola, verifiquem de que forma devem convidar as 
autoridades: por meio de uma carta formal, telefone etc., e façam o convite com a 
maior antecedência possível. Primeiro, confirmem a data de disponibilidade do(s) 
representante(s) dos órgãos públicos e das organizações para então convidar os de-
mais participantes. 

Retomando os dados e resultados  
de cada etapa do projeto
1  Copiem a tabela a seguir no caderno. Cada grupo responsável por centrali-

zar, editar e postar o conteúdo ao final de cada etapa deverá preencher as 
informações da tabela e resgatar os dados (infográficos, tabelas, resultados 
etc.) compartilhados anteriormente e que podem ser de relevância para a 
apresentação. Respondam também à questão da segunda coluna.

O que foi produzido  
nessa etapa?

Qual o principal aprendizado 
que adquiri nessa etapa?

Etapa 1: Recursos hídricos do Brasil  
em perigo             

Etapa 2: O consumo individual diário             

Etapa 3: A água que você não vê             

Etapa 4: Como propor mudanças?             

2  Compartilhem essas informações com toda a turma. Juntos e contando 
com um voluntário para fazer as anotações na lousa, definam quais delas 
seriam relevantes e gerariam impacto ao serem incluídas na apresentação. 

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quais são os dados relevantes do projeto que podem gerar impacto na apre-
sentação para representantes de organizações e autoridades?

• Quais são os resultados e aprendizados da interação com o público em rela-
ção ao tema?

• Como aproveitar o público presente para validar o aplicativo?
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Elaborando a apresentação  
dos resultados do projeto
1  Em grupos, conversem e definam como vão estruturar a apresentação.

 Algumas sugestões:

• No início da apresentação, mostrem a visão geral do que ela abordará.

• Vocês podem fazer comparativos dos dados já existentes ou recomen-
dados (sempre citando a fonte) com os que foram gerados pela turma, 
explicando o que se concluiu ao final.

• Podem, ainda, acrescentar depoimentos ou informações complementares 
dos participantes do grupo nas redes sociais. Não se esqueçam de usar 
aspas para indicar textos ou depoimentos de terceiros.

• A apresentação não deve durar mais do que 30 minutos. Se for muito 
longa, pode tornar-se cansativa, deixando de atingir seu objetivo.

• Reserve pelo menos 15 minutos para que os participantes façam per-
guntas e tirem suas dúvidas. Muitas vezes, esse é o momento mais rico 
da apresentação, por permitir trocas com o público. É possível também 
identificar que informações o público detém e se compreenderam bem 
o conteúdo apresentado.

2  Compartilhem com o público os aprendizados obtidos e os desafios en-
contrados no processo de interação com os participantes do grupo nas 
redes sociais.

3  Por fim, anunciem a criação do aplicativo para gerar mudanças e um 
consumo mais consciente de usuários. Expliquem o estágio em que 
está, devido ao uso de ferramenta gratuita de aplicativo. Compartilhem 
também a informação de que desenharam uma solução mais comple-
ta. Os representantes poderão contribuir com ideias que ajudem a dar 
continuidade ao trabalho dos grupos.

Professor, nesta etapa de produção de textos, 
conte com o auxílio do professor de Língua 
Portuguesa, para trabalhar as competências 
e habilidades da área de Linguagens e suas 
Tecnologias, descritas no início do projeto.
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Como produto deste projeto, a turma criou um aplicativo para incentivar atitudes 
mais conscientes e um grupo nas redes sociais, com informações relevantes e confiáveis 
sobre o tema abordado. Ele poderá ser mantido e alimentado com novas informações; 
mas agora é o momento de alunos e professor avaliarem o trabalho desenvolvido 
neste projeto para verificar o que foi aprendido e os pontos de atenção que precisam 
ser aprimorados.

Avaliação do projeto e autoavaliação

Sim Não Parcialmente

Compreendo o significado de estresse hídrico?       

Consigo aplicar o conceito de uso racional da água no meu cotidiano?       

Compreendo o que é pegada hídrica?       

Faço uso das redes sociais como um canal de divulgação de informação crítica e reflexão 
sobre problemas ambientais ou sociais?       

Analiso conteúdos criticamente e verifico as fontes das informações antes de postar  
nas redes sociais?       

Consigo ler e interpretar gráficos e tabelas?       

Coleto e organizo dados de pesquisa em gráficos e tabelas?       

Completei as atividades individuais propostas?       

Participei de forma ativa nas pesquisas realizadas?       

Assumi e cumpri de forma efetiva as minhas responsabilidades no grupo das redes sociais?       

Participei de forma ativa no planejamento e na construção do aplicativo?       

Para reflexão
 • Tive dificuldade em algum dos temas matemáticos trabalhados no projeto?  Se sim, 

o que preciso fazer para melhorar meu aprendizado? 

 • Há outros aspectos que facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento do projeto?

 • Minha postura no desenvolvimento do trabalho em grupo foi adequada?

Avaliando as redes sociais
Uma maneira de vocês avaliarem o trabalho que desenvolveram nas redes sociais em 

cada etapa são as mensagens dos internautas. Separem os comentários por categorias, 
para analisar e verificar se realmente o trabalho realizado incentivou a consciência social 
e ambiental dos usuários das redes.

Avaliação geral
Organizem um momento para confrontar a avaliação do professor coordenador e a 

de vocês para analisar se há necessidade de retomar algum conteúdo deste projeto. Ao 
final, reflitam sobre a possibilidade de manterem o aplicativo para uso do público e de 
darem continuidade ao grupo criado nas redes sociais.
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• SITES

MAGALHÃES, Lana. Crise hídrica no Brasil. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/
crise-hidrica-no-brasil/amp/>. Acesso em: 2 fev. 2020.
A reportagem explica o que é crise hídrica, abordando possíveis causas, consequências e so-
luções. Relata também a crise hídrica de 2014, que até o presente momento foi considerada 
a pior vivida no Brasil.
Esse texto ajuda os leitores a compreender, de maneira simples, a crise hídrica e a importância 
do consumo consciente de água.

BRITO, Débora. A água no Brasil: da abundância à escassez. AgênciaBrasil, Brasília, 25 out. 2018. 
Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/agua-no-brasil-da-
abundancia-escassez>. Acesso em: 22 out. 2020. 
A reportagem faz uma análise geral relacionando a escassez de água às questões geográfi-
cas, ambientais e sociais, específicas em cada região do Brasil, como a expansão da atividade 
agropecuária, o desmatamento, a falta de saneamento e a poluição hídrica, além da questão 
global do aumento da temperatura. Mostra, ainda, que o problema só poderá ser resolvido 
quando houver uma mudança de percepção sobre a importância dos recursos naturais para 
a vida das pessoas que resulte na tomada de ações, por parte do governo e da sociedade.  

• VÍDEOS

EQUACIONA MATEMÁTICA. Noções de Estatística: Conceitos iniciais. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=DLOQvKvbBW8>. Acesso em: 2 fev. 2020. Duração: 6 min. 54 s.
A videoaula aborda os conceitos iniciais de Estatística; entre eles, população, amostra, variáveis 
quantitativas e qualitativas, com diferentes exemplos dos conceitos abordados.

EQUACIONA MATEMÁTICA. Noções de Estatística: Gráfico de barras. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=TArPqgSSGmg>. Acesso em: 2 fev. 2020. Duração: 5 min. 46 s.
A videoaula trabalha a leitura e a interpretação de gráfico de barras, utilizando exemplos de 
situações práticas. 

EQUACIONA MATEMÁTICA. Noções de Estatística: Gráfico de setores. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=i8dDBLSQc6U>. Acesso em: 2 fev. 2020. Duração: 6 min. 42 s.
A videoaula apresenta a construção de gráfico de setores, trabalhando a relação de proporção 
entre total de entrevistados, porcentagem e graus.

EQUACIONA MATEMÁTICA. Noções de Estatística: moda, média e mediana. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=2r2NG_sXMWU>. Acesso em: 2 fev. 2020. Duração:  
14 min. 17 seg.
A videoaula trabalha conceitos de moda, média aritmética e mediana, com exemplos, em 
dados numéricos e a interpretação gráfica. O vídeo auxilia o estudante no desenvolvimento 
da aprendizagem desses conceitos estatísticos.

REFERÊNCIAS
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OBJETIVOS

• Identificar e descrever 
um espaço amostral e 
seus possíveis eventos. 
Entender a probabili-
dade como uma razão, 
além de expressá-la na 
forma percentual, tra-
balhando situações-
-problema que envol-
vem esse conceito.

• Mediar situações de 
conflito do cotidiano, 
promovendo a cultura 
de paz, dentro e fora 
da escola, e discutir 
princípios éticos e mo-
rais que permeiam a 
vida em sociedade.

• Criar um jogo de ta-
buleiro que envolva 
cálculo de probabili-
dade, além das situa-
ções de mediação de 
conflitos.

• De que maneira a ética e a moral influenciam o convívio em sociedade?

• Você presencia situações de conflito em seu dia a dia? Como você age diante 
delas?

• Você lida frequentemente com conflitos? Possui alguma estratégia ou 
aprendizado que tenta aplicar nessas situações? Em geral, consegue aplicá-los?

• Existem normas de convivência em sua escola? Se sim, como ajudam na 
prevenção ou na solução de conflitos? 

Justificativa 
Diariamente, você se depara com situações que podem gerar dúvidas ou incertezas 

e, muitas vezes, precisa tomar decisões importantes; porém, tomar boas decisões nem 
sempre é fácil e, a cada dia, as situações de conflitos têm aumentado na sociedade.

De acordo com dados da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), 
em uma pesquisa realizada com 6 700 estudantes, 42% deles relatam terem sido vítima 
de violência física ou verbal.
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O projeto tem como objetivo 
promover a cultura de paz em 
situações de conflitos, dentro e fora 
da escola, abordando os aspectos 
morais e éticos. Os alunos devem 
fazer uma autoanálise de como se 
comportam em sociedade, refletindo 
se são pessoas que buscam viver 
de forma justa, honesta, com 
atitudes pautadas no respeito ao 
próximo. O objetivo matemático é 
desenvolver a noção de problemas 
com combinações simples, identificar 
a probabilidade como uma razão e 
expressá-la na forma percentual.
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Considerando essa informação, o intuito deste projeto é apresentar diferentes ca-
minhos de reflexão e ação diante de situações de conflito. Para resolver esses conflitos, 
serão abordados princípios éticos e morais, pautados em uma cultura de paz, a fim de 
que você desenvolva uma postura cidadã e mediadora em situações de conflitos.

Situação-problema
Na escola, existe um espaço de socialização que envolve pessoas com uma variedade 

de estilos, culturas e valores, e todas essas diferenças podem gerar situações de conflitos.

O conflito, apesar de ter uma conotação negativa, é inerente à vida do ser humano. 
As diferenças de interesses e vontades entre as pessoas são naturais e não devem ser 
classificadas como certas ou erradas, mas como um posicionamento.

Portanto, para o seu desenvolvimento como ser humano, é essencial aprender a 
mediar conflitos, trabalhando-os de maneira positiva, na busca por relacionamentos e 
ambientes saudáveis.

Produto final
O produto final deste projeto é a criação de um jogo de tabuleiro de mediação de 

conflitos. O jogo será desenvolvido em grupos de alunos e deverá retratar diferentes 
contextos de conflito e estipular regras a serem seguidas, ajudando seus participantes 
a desenvolver habilidades e estratégias de resolução dessas situações. Durante todas as 
etapas do projeto, serão abordadas diferentes questões de mediação de conflito, que 
serão usadas na confecção do jogo.

Cronograma
O período de duração previsto para o projeto é de 2 meses.  Esse planejamento pode 

sofrer ajustes conforme a execução de cada etapa. No entanto, a previsão tem a finalidade  
de orientá-los a não ultrapassar excessivamente o tempo disponível, mantendo-os com 
o foco necessário para que possam concretizá-lo. 

INÍCIO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Etapa 1: O jogo e suas origens: analisar a função social do jogo em diferentes tem-
pos e culturas. Construir a estrutura do jogo de tabuleiro, a dinâmica do jogo e definir 
o número de participantes.

Etapa 2: Entendendo conflitos: analisar dados sobre violência, compreender o 
conceito de conflito, refletir sobre as relações humanas. Ler infográficos com dados 
estatísticos. 

Etapa 3: Mediação de conflitos: trabalhar estratégias de mediação de conflito. 
Trabalhar com a mediação de um problema real de sua sala de aula. Criar regras de 
convivência para os participantes do jogo de tabuleiro e definir situações de conflito. 
Prosseguir com a elaboração do jogo, estipulando diferentes situações de soluções 
de conflitos.

Etapa 4: Moral e ética: analisar duas situações-problema para reflexão sobre os  
conceitos de moral e ética. Continuar a elaboração do jogo, criando cartas de valores 
éticos e morais e definindo a configuração do tabuleiro. 

Etapa 5: Retomando as etapas do projeto e encaminhando o produto: organizar 
todas as atividades desenvolvidas em cada etapa do projeto, para finalizar o jogo de 
tabuleiro com o tema Mediação de conflitos.

Etapa 6: Avaliação do projeto: avaliar o desempenho individual e coletivo dos 
alunos; promover uma autoavaliação.

TÉRMINO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .
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do respeito aos direitos humanos, para contemplar todas 
as atividades propostas nas etapas desse projeto. 

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

Na análise das situações-problema apresentadas 
durante as etapas do projeto e no produto, você deverá 
agir com autonomia, mas sempre pensando no coletivo, 
tomando decisões para mediar os conflitos apresentados 
com ética, moral e atitudes inclusivas, estabelecendo uma 
cultura de paz.

Competências específicas 
e habilidades da área de 
Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1
 Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos 

matemáticos para interpretar situações em di-
versos contextos, sejam atividades cotidianas, 
sejam fatos das Ciências da Natureza e Huma-
nas, das questões socioeconômicas ou tecnoló-
gicas, divulgados por diferentes meios, de modo 
a contribuir para uma formação geral.

Competência específica 3
 Utilizar estratégias, conceitos, definições e pro-

cedimentos matemáticos para interpretar, cons-
truir modelos e resolver problemas em diversos 
contextos, analisando a plausibilidade dos resul-
tados e a adequação das soluções propostas, de 
modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 5
 Investigar e estabelecer conjecturas a respeito 

de diferentes conceitos e propriedades matemá-
ticas, empregando estratégias e recursos, como 
observação de padrões, experimentações e dife-
rentes tecnologias, identificando a necessidade, 
ou não, de uma demonstração cada vez mais 
formal na validação das referidas conjecturas.

Materiais necessários
 • Computador com acesso à internet.

 • Papelão, cartolinas branca e colorida, papel-cartão.

 • Materiais de pintura. 

Coordenação do projeto
Recomenda-se que o coordenador seja o professor 

de Matemática e suas Tecnologias, com a colaboração do 
professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O projeto é de Matemática com enfoque interdisci-
plinar, envolvendo conceitos de combinação, análise e 
probabilidade.

Competências gerais da  
BNCC — Ensino Médio 

Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes com-
petências gerais previstas na BNCC:

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

Esta competência estará presente nas análises das 
situações-problema apresentadas e mediação de conflitos 
com respeito aos direitos humanos.

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

Para mediar as situações de conflitos apresentadas no 
decorrer das etapas do projeto e criar o jogo de tabuleiro. 
Vocês terão que exercitar o diálogo, a empatia, a coopera-
ção, respeitar as diferenças e compreender a importância 

HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13MAT106) Identificar situações da vida cotidiana nas quais seja necessário fazer 
escolhas levando-se em conta os riscos probabilísticos (usar este ou aquele méto-
do contraceptivo, optar por um tratamento médico em detrimento de outro etc.).

1

(EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos 
ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, 
recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.

3
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HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, rea-
lizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que 
envolvem o cálculo da probabilidade.

3

(EM13MAT511) Reconhecer a existência de diferentes tipos de espaços amostrais, 
discretos ou não, e de eventos, equiprováveis ou não, e investigar implicações no 
cálculo de probabilidades.

5

Competências específicas  
e habilidades da área de Ciências  
Humanas e Sociais Aplicadas

Competência específica 1
 Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais 

nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, 
a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e 
tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em 
relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões 
baseadas em argumentos e fontes de natureza científica.

Competência específica 5
 Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e vio-

lência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, 
e respeitando os Direitos Humanos.

Competência específica 6
 Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições 

e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

HABILIDADES COMPETÊNCIAS

(EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a 
identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade 
e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

1

(EM13CHS501) Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e 
espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éti-
cos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, 
a convivência democrática e a solidariedade.

5
(EM13CHS502) Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas 

etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Huma-
nos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.

(EM13CHS605) Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo 
às noções de justiça, igualdade e fraternidade, identificar os progressos e entraves à 
concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover 
ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes 
espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo.

6
(EM13CHS606) Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com 

base na análise de documentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e 
propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade 
mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e 
promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Você costuma participar de jogos com amigos ou familiares? De quais?

• Você já jogou jogos cooperativos? Qual é a diferença em relação aos jogos 
competitivos?

• Você acha que o jogo pode contribuir para o aprendizado de determinado 
assunto? Explique.

O jogo é definido de maneira geral como uma atividade com regras, em que os 
jogadores competem ou enfrentam desafios para alcançar um objetivo. Podem tam-
bém jogar com um objetivo comum. É interativo e tem finalidade de entretenimento. 

Em cada cultura e época, o jogo pode ser conceituado de diferentes maneiras. Na 
Grécia, a ideia principal do jogo era a competição com concurso de conhecimento e jogos 
de pensamento. Em 776 a.C., os gregos criaram os Jogos Olímpicos, que inicialmente 
ocorriam a cada dois anos, e depois passaram a ocorrer a cada quatro anos, como é o 
costume atualmente.

Ruínas da antiga cidade de Olímpia, onde os Jogos Olímpicos foram criados. Grécia, 2017.

No Império Romano, o jogo teve origem na antiga província italiana (atual Tosca-
na). O foco do jogo era entreter, pois os jogadores apresentavam suas performances 
ao público. Existiam dois tipos de jogos: de cena, formados por teatro, mímica, dança, 
concursos de poesias; e os de circo, constituídos de corridas de carros de duas ou quatro 
rodas puxados por dois cavalos, chamados de biga, além de combates e encenações 
de animais, caças e jogos atléticos. 
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Nesta etapa, será apresentado um resumo histórico-cultural da importância do jogo na 
sociedade, para que os alunos compreendam que ele não é somente lúdico, mas pode 
ser um instrumento que contribui para o aprendizado e a cooperação.
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A sociedade asteca ficou conhecida por usar o jogo de ma-
neira sanguinária. Um jogo característico da Mesoamérica era o 
Tlachtli, realizado em um campo em forma de T, com dois aros de 
pedra presos à parede. Os atletas usavam uma bola de borracha 
dura e pesada com o objetivo de passá-la pelo aro da equipe 
adversária. Ao fim da partida, o capitão e outros jogadores da 
equipe derrotada, escolhidos aleatoriamente, eram sacrificados. 
Nessa sociedade, vencer ou perder estava ligado ao direito de 
viver ou morrer.

Na Idade Média, o jogo passou a se desenvolver socialmente, 
nos rituais carnavalescos e nos jogos de faz de conta (make-believe), 

o qual supõe a presença de recreação e divertimento.

No Renascimento e em períodos posteriores, adquiriu uma característica superficial, 
e o de azar trouxe um novo conceito, ganhando por vezes uma conotação negativa.

Com esse breve histórico, é possível perceber que cada sociedade e cada época 
atribuem um sentido cultural e social ao jogo. Nesse sentido, também é possível iden-
tificar que, em alguns deles, a essência era a cooperação. Apesar de se acreditar que os 
jogos cooperativos surgiram no último século, eram praticados por nossos ancestrais 
havia muito mais tempo.

Para Orlick (1978) os jogos cooperativos surgiram há milhares de anos, 
quando os membros das comunidades tribais se uniram para celebrar a vida. 
Alguns povos ancestrais e mesmo índios norte-americanos e brasileiros tinham 
um modo de vida cooperativo. Conclui-se que os jogos cooperativos, de forma 
consciente ou inconsciente, sempre existiram; faltava sistematizá-los para fins 
educativos.

ZIOMEK, J. C. M. P. Jogos cooperativos: o desenvolvimento de valores na Educação Física 
Escolar. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE 2014, 

Volume II. Secretaria de Estado da Educação (SEED), Superintendência da Educação 
(SUED), Diretoria de Políticas e Programas Educacionais (DPPE), Programa  

de Desenvolvimento Educacional (PDE). 2014-2015. Disponível em: <http://www.diaa 
diaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_utfpr_ 

edfis_pdp_janete_cristina_de_moura_padilha_ziomek.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2020.

Há algumas décadas, o jogo começou a ter um caráter pedagógico e ser utilizado 
para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

Neste projeto, você e seus colegas vão construir um jogo cooperativo de tabuleiro 
para a mediação de conflitos.
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Um competidor romano recebe 
as instruções antes da corrida  
de bigas. Gravura do artista Pietro 
Santi Bartoli, 195 3 336 mm, 
publicada em obra de 1693.

Sítio arqueológico próximo à cidade de Oaxaca, México, 2019.
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O que são jogos cooperativos?
1  Você já ouviu falar de jogos cooperativos? Quais são as características de-

les? Em duplas, levantem hipóteses. Vocês poderão fazer uma comparação 
com os jogos competitivos para responder.

2  Em seguida, para saber mais sobre os jogos cooperativos, leiam a matéria 
“Jogos cooperativos”, do site indicado a seguir:

 <https://www.coladaweb.com/educacao-fisica/jogos-cooperativos>.  
Acesso em: 4 jan. 2020.

Construindo a estrutura do jogo  
e organizando as ideias iniciais

Nesta etapa, vamos começar a estruturar o jogo cooperativo de mediação de conflitos.

O objetivo é proporcionar aos participantes o aprendizado de lidar com as situações de 
conflito e mediá-las por meio de vivências. 

Organizados em grupos, cada equipe vai criar um jogo com esse objetivo. Ele deverá:

 • ser de tabuleiro, contendo pinos, dado(s) e cartas;
 • ser cooperativo;
 • proporcionar aos participantes a vivência de diferentes situações de conflito, 

solucionando-as de maneira cooperativa, como participantes e mediadores.

Definindo a dinâmica do jogo
O jogo será de tabuleiro e terá, além das cartas definindo as situações de conflito, dado(s) 

e pinos. A cada rodada, o jogador da vez vai atuar como o mediador, retirar uma Carta da 
situação e poderá definir quem vai atuar em cada papel para a resolução do conflito da vez. 
Cada Carta apresentará um conflito e três papéis, representando os envolvidos na situação.

Em seguida, o jogador da vez vai lançar o(s) dado(s) e mover seu pino. As casas do 
tabuleiro vão indicar algumas variáveis a serem consideradas para se vivenciar a situação 
de conflito. A configuração do tabuleiro será definida na Etapa 4. 

Todos os participantes atuarão em um dos papéis – de mediador ou de envolvido na 
situação de conflito – para externar suas necessidades e pontos de vista, tentando chegar 
a uma solução, de maneira construtiva e cooperativa. 

Após a retirada da Carta e definição dos papéis pelo jogador da vez, ele escolherá 
uma das técnicas de mediação de conflito, que conhecerá na Etapa 3, e a utilizará para 
ouvir e interagir com os demais participantes.

Na próxima rodada, o jogador ao lado retira a Carta e as orientações anteriores  
são repetidas.

Definindo o número de participantes
Diante da estrutura geral do jogo descrita anteriormente, em seus grupos, calculem 

e respondam:

1  Nos casos em que há oito participantes, quantas configurações possíveis 
(quantas pessoas em quais papéis) podem ser formadas, considerando 
que deve haver pelo menos uma pessoa como mediadora e em cada po-
sição de conflito e que não há distinção das pessoas, nem das posições 
de conflito?

2  Considerando oito participantes, sendo quatro duplas que sempre atuam 
juntas, e que cada posição do jogo é ocupada por uma dupla, quantas con-
figurações são possíveis, considerando-se que há distinção das posições?

Considerando esses cálculos, definam com o seu grupo o número possível de parti-
cipantes para o jogo. Para casos em que existam mais de quatro participantes, definam 
como seria a distribuição das pessoas nos diferentes papéis. Ao longo do projeto, vocês 
poderão fazer ajustes nessas regras.

1. São 11 configurações possíveis. 
Professor, liste em uma tabela 
as possibilidades, registrando 
nas colunas o mediador e as três 
posições, indicando quantas pessoas 
ocupam cada papel. Veja a resolução 
nas Orientações para o professor. 
2. Como cada posição do jogo é 
ocupada por uma dupla fixa, vamos 
considerar 4 participantes. Como a 
ordem das duplas importa, pois há 
distinção das posições, devemos 
calcular um arranjo de 4 alunos 
tomados 4 a 4. Assim, são 24 
configurações possíveis.

W
A

Y
H

O
M

E
 S

TU
D

IO
/S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K

R
ep

ro
d

uç
ão

 p
ro

ib
id

a.
 A

rt
. 1

84
 d

o 
C

ód
ig

o 
P

en
al

 e
 L

ei
 9

.6
10

 d
e 

19
 d

e 
fe

ve
re

iro
 d

e 
19

98
.

95

https://www.coladaweb.com/educacao-fisica/jogos-cooperativos


A palavra conflito tem várias definições, mas geralmente as pessoas têm uma ideia 
negativa dela, pois o conflito é causado por uma divergência de posições e interesses.

O conflito está presente no cotidiano de todas as pessoas e, se bem administrado, 
representa possibilidade de crescimento, pois por meio dele existe a oportunidade de 
mudanças, de compreender o outro, na busca de viver uma cultura de paz.

A Organização das Nações Unidas define que cultura de paz “é um conjunto de 
valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilo de vida baseados no respeito 
à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não violência por meio da 
educação, do diálogo e da cooperação”.

A seguir, em duplas, leiam um texto sobre os conflitos na escola, voltado a edu-
cadores, mas que se aplica bem aos conflitos em geral e que propõe uma reflexão:

Conflito, violências e escola
Aventurar-se pelos caminhos de uma convivência respeitosa requer coragem. 

Coragem de encarar o outro que não é espelho, coragem de lidar com a diferença, 
coragem de olhar para os conflitos que permeiam nossas relações e com eles aprender 
a difícil arte de viver com o outro para com ele construir uma vida pública em comum.

O que é o conflito?

Ou melhor, o que é conflito para você? Qual a primeira coisa que vem à sua 
mente quando pensa em conflito?

Briga? Disputa? Violência? Desconforto? Sofrimento? Angústia?… A maioria 
de nós certamente terá pensado em alguma dessas opções.

Ao compartilhar percepções e experiências de conflito, o que perceberemos 
é que a ideia que cada um de nós tem de conflito, como muitas outras de nossas 
ideias (para não dizer todas), depende daquilo que vivemos ou já ouvimos falar 
a respeito. O tempo todo, à medida que vivemos e pensamos sobre o que vive-
mos, vamos confirmando, desconstruindo e atualizando ideias velhas, bem como 
construindo ideias novas.

Se nossas ideias de hoje forem iguaizinhas às que temos desde que nos enten-
demos por gente, a sineta de alarme precisa tocar… É bem possível que estejamos 
cristalizados em nossas ideias e a um passo de formar preconceitos.

[...]

Se disséssemos para você que o conflito também pode ser oportunidade, espaço 
de criatividade, propulsor de mudanças, essa seria uma ideia nova ou velha? E se 
disséssemos que não podemos viver sem conflito, que a vida pressupõe conflito?

Como você se sente em relação a essas questões? Elas lhe trazem conforto, 
desconforto?

Identificar e nomear sentimentos, sensações e pensamentos

é um primeiro passo para aprender a lidar com conflitos.

Nesse vídeo, a as-
sistente social, profes-
sora e pesquisadora 
norte-americana Brené 
Brown fala sobre a im-
portância da vulnerabi-
lidade para a conexão 
entre as pessoas.

Essa apresentação 
foi realizada em uma 
das conferências TED 
(acrônimo em inglês de 
Tecnologia, Entreteni-
mento, Planejamento), 
realizadas em vários 
continentes e destina-
das à disseminação de 
ideias, e se tornou uma 
das cinco apresenta-
ções TED mais assis-
tidas no mundo, com 
mais de 45 milhões de 
visualizações. 

D isponíve l  em:  
<https://www.ted.com/ 
talks/brene_brown_the_ 
power_of_vulnerability? 
language=pt-br#t- 
26225>. Acesso em:  
5 jan. 2020.

SAIBA

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Um conflito pode ser considerado positivo?

• Uma vida sem conflitos pode ser considerada mais saudável?

• O que você entende por cultura de paz?
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Talvez você esteja se dizendo: Quanta pergunta! Chega! Eu quero chão firme.

Isto é uma coisa que o conflito não traz: chão firme. Talvez, por isso, muitos 
de nós tenhamos tanta dificuldade em aceitá-lo como parte integrante da vida.

Olhar para o conflito, lidar com ele, encontrar caminhos de conversa e de ação 
por meio dele e aprender com ele implica aguentar uma dose de contradição e 
incerteza. Se, por um lado, isso pode representar um peso, uma angústia, por 
outro, pode ser libertador: ter certeza de que a certeza não existe.

CATÃO, Ana. Conflito, violências e escola. Respeitar é preciso, 4 nov. 2017. Disponível em: 
<https://respeitarepreciso.org.br/conflito-violencias-e-escola/>. Acesso em: 4 jan. 2020. 

Após a leitura, discutam:

1  A autora fala sobre a "coragem de lidar com a diferença". Por quê? Vocês 
já tinham percebido isso? Converse com seu colega.

2  Em seu dia a dia, o que você considera conflito? Dê exemplos e justifique 
a razão de considerá-los um conflito.

3  A autora faz uma provocação, propondo ao leitor pensar no conflito como 
"oportunidade, espaço de criatividade, propulsor de mudanças". Vocês 
conseguem enxergar essa possibilidade? Como isso seria possível?

4  Pensem individualmente em uma situação de conflito que já enfrentaram e 
que foi solucionada e compartilhem com sua dupla. Descrevam se e como 
precisaram de coragem para enfrentá-la e se perceberam a oportunidade 
de mudança, conforme descreve a autora do texto.

5  Pensem agora em alguma situação de conflito que vivenciaram recente-
mente ou vivenciam atualmente e não foi solucionada. Tentem identificar 
quais são os receios e medos presentes e como poderiam enfrentá-los. 
Primeiro escreva e depois compartilhe com a sua dupla.

6  Vejam o infográfico a seguir, que traz dados sobre os diferentes tipos de 
violência que ocorrem nas escolas (dados de 2015 e 2016).

Professor, espera-se que, por meio da 
leitura do texto e das conversas sobre 
as situações e medos que enfrentam, 
os alunos possam desmistificar o 
significado de um conflito, percebendo 
que ele está presente na vida de todas 
as pessoas, nas relações com o outro 
e que faz parte do crescimento de 
cada um. 
Inicialmente, vão refletir sobre como 
pensam e o que sentem nessas 
situações.
Conforme vão respondendo às 
questões em grupo, oriente-os a 
pensar como essa nova maneira 
de encarar um conflito, com mais 
abertura, seria aplicável na relação 
com o outro, principalmente em 
situações de discordância. 

Questões 1 e 3. Professor, veja respostas nas Orientações para o professor. 
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 Observando os dados apresentados, como vocês acreditam que a mediação 
de conflitos poderia contribuir para diminuir a violência nas escolas? Seria 
possível prevenir muitos casos desses e reduzir os índices de ocorrência? 
Discutam com a sua dupla.

VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

70%

65%

15%

DOS ALUNOS VIVENCIARAM
ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA
NA ESCOLA

APONTARAM UM COLEGA
COMO AGRESSOR

PARTIU DOS PRÓPRIOS
PROFESSORES

VIOLÊNCIA VERBAL OU FÍSICA ATINGIU

42%
DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA

21%

CYBERBULLYING

25% ROUBO E FURTO

AMEAÇAS

SALA DE AULA PÁTIO CORREDOR
22%25%25%

82%
DOS DIRETORES DE ESCOLA
DISSERAM QUE HOUVE
AGRESSÃO FÍSICA OU
VERBAL ENTRE ALUNOS

66% NÚMERO DE AGRESSÕES
A PROFESSORES 
OU FUNCIONÁRIOS

28%

AGRESSÃO VERBAL

25% BULLYING

28%

84%
DOS PROFESSORES JÁ PRESENCIARAM

AGRESSÃO
FÍSICA

21%

21%

VANDALISMO

NO MUNDO CERCA DE 150 MILHÕES
DE ESTUDANTES DE 13 A 15 ANOS

JÁ SOFRERAM VIOLÊNCIA NA ESCOLA

Fontes: Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), Ministério da Educação e Organização 
dos Estados Interamericanos (OEI), 2016. Prova Brasil, 2015. Sindicado dos Professores do Estado de São 
Paulo (APEOESP), 2015. Unicef.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Você já mediou alguma conversa ou a solução de algum conflito?

• Qual é o papel do mediador? Qual deve ser sua atitude em relação às pes-
soas que estão na situação de conflito?

• Você conhece técnicas de mediação de conflitos?

Leia o texto a seguir.

Anedota da laranja
Duas crianças estão brigando por uma mesma laranja.

Solução 1: O adulto, impaciente com a discussão, corta a laranja ao meio e dá 
metade a cada uma. As duas saem chorando, insatisfeitas com a salomônica decisão.

Solução 2: O adulto, impaciente com a discussão, pergunta às crianças para 
que querem a laranja. Uma quer chupá-la, está com sede. A outra quer fazer um 
colar com a casca, quer brincar. O adulto descasca a laranja, dá a casca para uma 
e a laranja para a outra. Ambas saem satisfeitas.

(Esta anedota é usada pela escola de Harvard de mediação de conflitos para 
explicar uma solução do tipo ganha-ganha.)

CATÃO, Ana. Conflito, violências e escola. Respeitar é preciso, 4 nov. 2017. Disponível em: 
<https://respeitarepreciso.org.br/conflito-violencias-e-escola/>. Acesso em: 4 jan. 2020. 

1  Em seus grupos, discutam: O que se pode observar sobre a postura do media-
dor com base na leitura da anedota da laranja? Que tipo de habilidade é im-
portante que o mediador tenha para resolver um conflito segundo a anedota?

2  Como vocês acham que esse aprendizado pode ser aplicado no jogo que 
estão construindo?

3  Em grupos, façam uma pesquisa sobre as principais estratégias utilizadas 
na mediação de conflitos. 

• Mesmo que as informações sejam direcionadas a alguma área específica, 
como a do direito, considerem-nas para o aprendizado.

4  Compartilhem as suas percepções sobre as técnicas lidas de mediação de 
conflitos.

• Selecionem cinco estratégias.

• Preparem um resumo de cada uma.

5  Com o grupo, dividam funções para fazer o resumo de cada técnica.

• Pensem como vão disponibilizar essas cinco estratégias como parte do 
jogo, para que o mediador da vez possa consultá-las.

• Podem usar um catálogo, cartas separadas com um formato diferen-
ciado etc.

6  Com a turma, considerem alguns conflitos mencionados nas Cartas e con-
tem com voluntários para mediar e testar as diferentes técnicas. Relatem 
como foi o resultado.

Questões 1 e 2. Professor, veja respostas nas Orientações para o professor. 

Veja como se relacionam 
as estratégias de media-
ção de conflitos e a Co-
municação Não Violenta. 

Le ia  em:  <https://
observatoriodacomuni 
cacao.org.br/colunas/
como-a-comunicacao-
nao-violenta-auxilia-na-
mediacao-de-conflitos/>. 
Acesso em: 15 jan. 2020.

LEIA+
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Situação de conflito
Na aula de Matemática, a professora pede para que a turma se organize em grupos; 

porém, dois estudantes, um com bom desempenho matemático e outro, com baixo 
desempenho matemático, começam uma discussão.

O aluno com baixo desempenho quer participar do grupo do aluno com bom 
desempenho e tenta argumentar que é uma forma de aprender, enquanto o outro 
aluno não quer aceitá-lo, pois acredita que ele vai atrapalhar o desenvolvimento 
do trabalho.

Ambos estão irredutíveis em suas decisões. Os colegas de grupo estão divididos. 
A professora, vendo essa situação, tenta mediar o conflito.

 Em duplas, reflitam sobre a situação e tentem encontrar uma maneira 
de a professora e os alunos mediarem esse conflito, transformando-o em 
uma situação positiva.

• Compartilhem com a classe a sua estratégia.

A Comunicação Não Violenta (CNV) é um conceito desenvolvido na déca-
da de 1960 pelo psicólogo norte-americano Marshall B. Rosenberg, e muito 
utilizada atualmente na resolução de conflitos. Segundo o psicólogo, todo ser 
humano é naturalmente compassivo e as atitudes violentas são aprendidas e 
reproduzidas pela sociedade e pela cultura em que se vive. 

Há quatro estratégias importantes para praticar a CNV:

a. Observar os fatos de maneira objetiva, isolando os julgamentos.

b. Identificar os próprios sentimentos e emoções, acolhendo-os e expressando-os.

c. Reconhecer as próprias necessidades e revelá-las, assumindo a respon-
sabilidade por si, em vez de atribuir a culpa ao outro.

d. Propor uma solução para a questão revelada, por meio de um pedido ou 
uma sugestão de um encaminhamento.

SAIBA

 Após a leitura do texto anterior, conversem sobre as estratégias da Co-
municação Não Violenta e de que maneira podem ser empregadas pelos   
participantes do jogo. Se precisarem, façam uma pesquisa sobre a CNV 
para aprofundar o seu entendimento. 

Agora é a sua vez!
1  Com a turma e contando com a orientação do professor, façam uma lista 

de conflitos que vocês têm vivenciado ou presenciado em sala de aula ou 
fora dela.

2  Depois, escolham um dos conflitos e criem estratégias que possam ajudar 
a resolvê-lo, utilizando os princípios da Comunicação Não Violenta. Sele-
cionem alunos para atuar nos papéis das pessoas que o vivenciaram e no 
de mediador.

• Os alunos que estiverem atuando no papel de quem vivenciou o conflito 
devem aplicar a CNV, seguindo as orientações lidas anteriormente.

• O mediador, por sua vez, deverá observar o diálogo, ajudando a construir 
uma interação construtiva.

3  Como foi aplicar os princípios da Comunicação Não Violenta para resol-
ver as questões vivenciadas na escola? Reflitam como foi a experiência e 
compartilhem seus pensamentos e sentimentos com a turma.

FIQUE POR DENTRO

Grupo de Apoio e 
Conselho: mediação 
de conflitos na escola, 
produzido pelo Institu-
to Alana. 

Alunos de uma es-
cola estadual na Bahia 
criaram o GAC (Grupo 
de Apoio e Conselhos) 
para resolver confli-
tos na escola. Após a 
criação do grupo, as 
ocorrências deixaram 
de acontecer. Disponí-
vel em: <https://www.
youtube.com/watch? 
v=7JsPyCH1mrg>. Aces-
so em: 6 dez. 2019.
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4  Com seus grupos, registrem as situações de conflito listadas no item 1 que 
acharem relevantes, para posterior uso na criação das Cartas da situação. 

Criando regras de convivência
1  Pensem em algumas regras de convivência e negociação que devem ser 

seguidas por cada participante, quando estiverem argumentando seus 
pontos de vista. Por exemplo: ouvir e respeitar enquanto o outro emite 
a sua opinião, mesmo que for diferente da sua, não agir para benefício 
próprio se afetar ao(s) outro(s) etc.

2  Conversem e definam cinco regras a serem seguidas pelos participan-
tes. Caso alguma delas seja desrespeitada, a pontuação individual que 
ganhariam na rodada será reduzida. Definam quantos pontos perderão 
caso as regras sejam desrespeitadas. Pensem como essa pontuação será 
acompanhada e registrada.

Definindo as situações de conflito
Agora, vocês vão criar um dos componentes do jogo: as Cartas da situação. Cada 

uma delas apresentará uma situação de conflito e os indivíduos envolvidos nela.

1  Com a turma, pensem em várias situações de conflito. Para cada uma 
delas, definam um cenário do conflito, três partes envolvidas e uma 
breve descrição do conflito. Por exemplo:

 Cenário do conflito: escola. Três partes envolvidas: escola, pais e alunos.
 Conflito: dois alunos tiveram um desentendimento e um deles agrediu 

fisicamente o outro. Os pais do aluno agredido pediram que a escola tome 
uma atitude e puna o aluno que causou a agressão física. 

 Cenário do conflito: vizinhança/bairro. Três partes envolvidas: vizinho 1,  
vizinho 2 e prefeitura.

 Conflito: uma moradora se queixa há meses que a família vizinha organiza 
festas durante a semana, deixando o som muito alto até a madrugada, 
atrapalhando o sono e a rotina dela e os de outros moradores da rua. Ela 
ligou para a prefeitura e chegou a fazer queixa na polícia. Os vizinhos 
foram alertados, porém continuam organizando festas.

 Cenário do conflito: amigos/familiares. Três partes envolvidas: um jovem 
e uma jovem que são namorados e pai ou mãe de um deles.

 Conflito: a jovem e o jovem acabaram de saber que serão pais. A gravidez 
não foi planejada. Os pais da jovem não aceitavam o namoro da filha e agora 
estão muito preocupados com o futuro dela. Sem o apoio dos pais da jovem, 
o casal está abalado.
• Cada uma dessas situações representará uma Carta da situação. A ideia 

é que, ao longo do jogo, os participantes retirem cartas que definirão os 
contextos de conflitos. Os jogadores vão atuar em quatro papéis: um 
mediador e três partes envolvidas (indicadas na Carta da situação).

• Com o auxílio do professor e de um voluntário para registrar notas 
no quadro, citem todos os contextos de conflito dos quais lembrarem, 
descrevendo o cenário, as três partes envolvidas e o conflito.

• Durante a listagem dos contextos, vocês poderão complementar as su-
gestões trazidas pelos colegas. Ao final, revejam todos eles e definam 
quais farão parte do jogo. Não há um limite no número de cartas. É 
importante que os conflitos sejam relevantes, para que os participantes 
possam vivenciar situações reais e comuns em seu dia a dia.

2  Depois, confeccionem as cartas em papel-cartão. Vocês podem padronizar 
o tamanho, por exemplo, 10 cm 3 7 cm. Escrevam o cenário de conflito, 
as três partes envolvidas e o conflito nas cartas. Guardem esse material, 
pois é parte integrante do jogo de tabuleiro.

1. Professor, leia as Orientações para 
o professor. 
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Como podemos definir os termos moral e ética?

• Suas decisões, crenças e atitudes são influenciadas por algum grupo, como

família e amigos?

• De que maneira seus princípios influenciam seus relacionamentos?

A tirinha dos personagens Calvin e Haroldo conta um conflito ético que o menino 
teve nas escola sobre colar ou não em prova. Apesar de parecer uma questão simples, 
ele não conseguiu decidir o que seria melhor: ter êxito, mas abandonar seus princípios, 
ou manter-se firme em suas crenças e fracassar na prova.

Você provavelmente já esteve em uma posição parecida, talvez com questões dife-
rentes e mais complexas; ainda assim, viveu conflitos éticos. No decorrer dessa etapa, 
vamos analisar e tentar mediar dois tipos de conflitos.
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Situação-problema 1
Você vai a uma lanchonete para comprar um lanche que custa R$ 25,00 e paga com 

uma nota de R$ 50,00. O atendente de caixa devolve R$ 35,00 de troco. O que você faz?

 a) Devolve os R$ 10,00 para o atendente.

 b) Fica com os R$ 10,00 para você.

Sua decisão mediante essa situação é um dilema ético, pois envolve uma decisão 
baseada em valores morais. Diferentes valores morais orientam a decisão, pois cada um 
vê o mundo de pontos de vistas diversos.

O que é correto para um nem sempre é correto para outro; isso muda de acordo 
com o sistema de valores criados por cada um, com base na educação familiar, na 
formação religiosa, nas experiências vividas, na visão de mundo, no convívio com os 
amigos, entre outros.

Nessa situação do troco apresentada, qual seria o posicionamento moral que você 
deveria ter para não prejudicar ninguém?

Moral é o conjunto de regras e normas de conduta para aplicação de princípios e 
valores. Em situações como essa, devemos perguntar: "Como eu devo agir para não 
prejudicar ninguém?".

Na situação apresentada, se não devolver o dinheiro que recebeu a mais, você 
prejudicaria o atendente de caixa, que, no final do dia, teria que o repor.

Talvez você possa pensar que ele deveria ter prestado mais atenção para não errar, 
mas todos nós somos passíveis de erros.

Com base nesses dilemas, você tem a questão ética, que nada mais é do que um 
conjunto de valores em determinado contexto de relações sociais. A ética sempre esteve 
interligada ao sentido do bem, da virtude, do valor dos indivíduos, da educação para a 
justiça, enfim, a busca de uma sociedade mais justa.

Desde a infância nos deparamos com um conjunto de regras: em sua família, 
aprende princípios básicos de convívio social; depois, na escola, existe um conjunto 
de regras para um bom relacionamento com indivíduos que fazem parte daquele 
grupo social; na sociedade, o sucesso dos relacionamentos está ligado às suas esco-
lhas e atitudes, pois não devemos só conviver em sociedade, mas é preciso aceitar 
e respeitar as diferenças de todos os grupos que compõem a comunidade em que 
estamos inseridos.

1  Imaginem uma sociedade sem valores éticos e morais. Como seria? Em uma 
roda de conversa, compartilhem seus pensamentos, ideias e opiniões sobre 
essa situação hipotética.

Situação-problema 2
Um homem casado, pai de dois filhos, sempre trabalhou honestamente, porém 

está desempregado há seis meses e a situação financeira está ficando cada vez mais 
difícil, apesar dos trabalhos informais e esporádicos que ele faz. 

Ele foi chamado para prestar serviço em uma empresa, por uma semana. No último 
dia, ao entrar em uma sala vazia, se deparou com uma boa quantia em dinheiro. 

Ao se deparar com essa situação, ele pensou: "Tenho a oportunidade de amenizar 
os problemas financeiros da minha casa"; com isso, pegou o envelope e saiu, sem que 
ninguém percebesse.  

O homem está certo? É certo uma pessoa que nunca roubou antes roubar por ne-
cessidade? Ele foi ético, mesmo enfrentando problemas financeiros?

Para organizar a vida em sociedade, tem-se a Constituição Federal, com os prin-
cípios éticos que refletem os direitos e deveres que devem ser seguidos por todos 
os cidadãos.

Professor, é importante mediar a 
discussão, permitindo que os alunos 
compreendam a importância da 
ética e moral para um bom convívio 
em sociedade.
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2  Quais das atitudes listadas a seguir você já realizou?

• Jogar lixo no chão.

• Furar fila.

• Colocar o som em volume extremamente alto.

• Sentar-se no assento preferencial dentro do ônibus. 

• Zombar de outra pessoa.

 Essas atitudes ferem os direitos de outros indivíduos, prejudicam espaços 
coletivos e ultrapassam o limite da individualidade; por isso, são deno-
minadas de antiéticas, por serem contrárias à cidadania e atrapalharem 
o convívio social. Podem parecer atitudes naturais para algumas pessoas, 
mas, se praticarmos a empatia e nos colocarmos no lugar do outro, será 
fácil perceber que não são tão irrelevantes como parecem.

O que é ética?
A ética se refere ao conjunto de valores e princípios 

que guiam determinado grupo ou cultura. Assim, 
norteia o caráter das pessoas e como elas irão se 
portar no meio social.

Apesar disso, a ética não deve ser confundida com 
a lei, pois pessoas não sofrem sanções ou penalidades 
do Estado por não cumprirem normas éticas.

O conceito de ética também pode significar o conhe-
cimento extraído da investigação do comportamento 
humano ao tentar explicar as regras morais de forma 
racional. Portanto, a ética pode refletir e questionar 
valores morais.

A ética é responsável por definir certas condutas 
do nosso dia a dia. É o caso dos códigos de ética 

profissional, que indicam como um indivíduo deve 
se comportar no âmbito da sua profissão.

[...]

O que é moral?

Moral é o conjunto de regras que orientam o com-
portamento do indivíduo dentro de uma sociedade. Ela 
pode ser adquirida através da cultura, da educação, 
da tradição e do cotidiano.

Tais regras norteiam os julgamentos de cada in-
divíduo sobre como agir. Isto de acordo com o que 
foi previamente aceito como norma em determinado 
grupo. Quando falamos de moral, as definições do que 
é certo ou errado dependem do local onde a pessoa 
se encontra, da tradição e cultura.

MENEZES, Pedro. Ética e moral.  
Disponível em: <https://www.diferenca.com/etica-e-moral/>. 

Acesso em: 6 dez. 2019.

SAIBA

3  Agora que você entende o que é ética, pense em uma expressão que pos-
sivelmente já ouviu: “jeitinho brasileiro”. O que significa essa expressão? 
Representa uma atitude ética ou antiética?

Agora é a sua vez!
1  Em seus grupos, pensem em três atitudes a serem respeitadas pelos par-

ticipantes do jogo, com base em valores éticos e morais. 

2  Crie um tipo de carta com formato específico para registrar as três atitudes 
e compor o jogo. A carta servirá como um lembrete, para que os jogadores 
a leiam e atuem no jogo aplicando os princípios éticos e morais. A defini-
ção se haverá pontuação relacionada como incentivo ao participante será 
feita nas atividades finais desta etapa.

Nesta parte, vimos questões éticas e morais em situações de conflitos internos ou 
externos para um bom convívio em sociedade. Aprendemos que para viver em sociedade 
é preciso seguir princípios éticos que devem estar ligados ao bem comum e às ideias, 
como justiça, dignidade, solidariedade, sempre considerando a maneira que sua ação 
impactará a vida das demais pessoas.

3. Espera-se que os alunos percebam 
que a expressão geralmente é ligada 
a situações em que se burlam as 
leis, os códigos de ética e moral. 
Reflete uma tendência à corrupção 
em pequenas esferas, mas que são 
essencialmente prejudiciais ao outro.
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Finalizando a definição das regras  
e das configurações do jogo

Nesta próxima fase, vamos finalizar o jogo que será o produto deste projeto. Algumas 
questões que precisarão ser pensadas e definidas pelo grupo até o final do projeto são:

 • Quando o jogo termina e como a pontuação será contada?

 • O jogo terminará quando o primeiro jogador chegar ao final do tabuleiro ou haverá 
um número de rodadas definido?

 • Como será a pontuação dos participantes? Será de acordo com a sua argumentação 
ou a resolução do conflito?

 • Como definir a pontuação de maneira a incentivar a cooperação?

Analisando as possibilidades  
de uso do(s) dado(s) no jogo

Vocês vão agora fazer uma análise de algumas situações envolvendo o lançamento 
de dado(s). Utilizem esses cálculos com outros números e imaginem as possíveis situa-
ções. Essas informações serão utilizadas para determinar o uso de um ou dois dados no 
jogo, além do número de casas do tabuleiro, como será visto a seguir.

1  Qual é a probabilidade de sortear o número 5 (ou outro, de 1 a 6) em um 
dado de seis faces?

2  No lançamento de um dado de seis faces, qual é a probabilidade de sair 
um número maior que 4?

3  No lançamento de dois dados de seis faces, qual é a probabilidade de sair 
a soma igual a 10?

Estabelecendo a configuração do tabuleiro
Definindo o número de casas do tabuleiro

1. Para saber a probabilidade de ser 
sorteado o número 5, basta fazer a 
divisão entre o número de elementos 
do evento pelo número de elementos 
do espaço amostral.

166
6

1
0,p 5 5

Caso queira saber a probabilidade 
em porcentagem, basta multiplicar 
o valor determinado por 100, nesse 
caso 0,167 3 100 5 16,7%.
2. O conjunto dos elementos do 
espaço amostral desta atividade é 
{1, 2, 3, 4, 5, 6}, portanto, de seis 
elementos. O evento são números 
maiores que quatro, portanto, {5, 6}, 
sendo dois o número de elementos 
desse subconjunto. Calculando a 
probabilidade tem-se:

6

2
0, 33... 33, 3%p 5 5 5

3. Nesse caso, o espaço amostral 
são todas as possibilidades de 
combinação dos dados. Para facilitar 
a visualização dos alunos, você pode 
pedir a eles que organizem os dados 
em uma tabela:

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4 X

5 X

6 X

Na atividade temos que o número de 
elementos do espaço amostral é 36 
e o evento (as possiblidades) de se 
obter soma igual a dez equivale a 3; 
portanto, calculando a probabilidade 
tem-se:

%083 3...
6

0, ,p 5 5 5
3

3
8
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Com base nos cálculos das probabilidades de diferentes eventos, envolvendo um e 
dois dados de seis faces, definam como o lançamento de dados será utilizado para que 
os participantes corram pelas casas do tabuleiro. Reflitam sobre as seguintes questões 
e façam os cálculos necessários para respondê-las:

 • Quais são as implicações de se utilizar um ou dois dados na definição do número de ca-
sas a percorrer no tabuleiro? Utilize os cálculos de probabilidade, vistos anteriormente.

 • Considerem o número de rodadas que o jogo deve ter idealmente, para que não 
seja muito curto nem muito longo. Nesse caso, quantos conflitos seriam resolvidos?

Não há uma única resposta possível. 
O objetivo é que os alunos utilizem 
diferentes meios e cálculos para se 
chegar a uma estimativa e tomarem 
as decisões. Por exemplo:
• Se considerarmos o tempo de 

jogo, podemos fazer a estimativa 
de que a resolução de um conflito 
poderia levar até 15 minutos (o 
tempo máximo poderá também ser 
definido como uma regra do jogo). 
Se houver quatro jogadores, serão  
4 # 15 minutos 5 1 hora, por 
rodada. Se o tempo máximo de 
jogo for de 3 horas, poderão fazer 
três rodadas. 

• Em cada rodada, os participantes 
lançarão dois dados. A soma de 
valores máxima é 12. Em três 
rodadas, o número máximo de 
casas seria 36 (probabilidade 
baixíssima de ocorrer para o 
mesmo jogador). O número total 
de casas poderia ser algo em 
torno de 20 casas (um pouco mais 
do que a possibilidade de soma 
18, que é a média de 36). 
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 • Considerando a situação do item anterior, qual seria o tempo médio de duração do jogo?

 • Considerando o tempo que vai durar a resolução de cada conflito (uma rodada) e 
os números que podem ser obtidos na jogada de um ou dois dados (por meio do 
cálculo das probabilidades), definam o número de casas que vão compor o tabuleiro.

 • Conversem e reflitam se é necessário estipular o tempo limite de resolução de 
cada conflito.

Definindo as variáveis do jogo que vão aparecer  
nas casas do tabuleiro

Retomem as cartas e as regras criadas na Etapa 1. Com seu grupo, vocês vão 
agora compor as casas do tabuleiro. Elas podem ser utilizadas para definir algumas 
variações, como:

 • a flexibilização na escolha do conflito, do cenário e dos papéis a serem desem-
penhados. Em vez de seguir a situação descrita na Carta, algumas casas do 
tabuleiro poderiam indicar que a escolha dessas informações deverá ser feita 
pelo participante;

 • o participante mediador da vez teria de escolher um dos papéis, já assumidos por 
outro(s) participante(s), para atuar em conjunto. Isso incentivaria o grupo a resolver 
o conflito sem a presença do mediador; 

 • outras variações que tenham um objetivo de ampliar as possibilidades do jogo ou 
de criar novos desafios para que os participantes desenvolvam as habilidades de 
mediação de conflitos.

Definindo o sistema de pontuação
Devemos considerar que a pontuação representa recompensa, reconhecimento e 

incentivo para algum(ns) tipo(s) de ocorrência(s) no jogo ou dos participantes.

Considerando-se que um dos principais pilares do jogo é a cooperação para a resolução 
de conflitos, o sistema de pontuação precisa estimular a cooperação entre os participantes.

Uma possível maneira de se reconhecer a cooperação do grupo e as atitudes coo-
perativas de cada participante é ter uma pontuação coletiva e outra individual.

A pontuação coletiva será dada ao grupo, pela resolução (ou tentativa de resolução) 
do conflito, por seus esforços coletivos. 

Conversem em seus grupos e pensem como poderia ser a pontuação coletiva. Como 
incentivar a participação cooperativa e a união de esforços entre os participantes para 
a resolução do conflito? Como se sentiriam reconhecidos como um todo?

As decisões devem levar em consideração a cooperação e enfatizar o incentivo (em 
vez de punição).

A pontuação individual deverá reconhecer as atitudes de cada participante durante 
sua atuação na resolução dos conflitos: se está agindo de maneira cooperativa e ado-
tando uma postura ética.

Retomem as técnicas de Comunicação Não Violenta e as estratégias de mediação  
de conflitos, além das três posturas éticas definidas na etapa. Revisem-nas, fazendo os 
ajustes necessários, e definam o tipo de material que vão utilizar para apresentar essas 
informações como parte do jogo. 

Com o seu grupo, analisem cada papel e quais atitudes, vistas nas etapas anteriores, 
querem incentivar. Em seguida, pensem como seria a pontuação, com o objetivo de 
reconhecer e estimular essas atitudes.

Para que as regras sejam claras e transparentes a todos os participantes do jogo, 
deverão constar em cartelas (ou outro material que o grupo defina), constituir uma das 
peças do jogo e ser explicadas no documento com as instruções.

Professor, incentive os grupos a 
discutir as várias maneiras possíveis 
de definir a pontuação coletiva. 
Uma delas é associá-la à resolução 
do conflito e atribuir pontuação a 
todos os participantes, em caso de 
conseguirem resolver o conflito; em 
caso de não resolução, o grupo todo 
deixaria de pontuar ou ganharia parte 
dos pontos. 

Professor, acompanhe as  
discussões dos grupos e veja se 
atribuem pontuação a um estímulo, 
em vez de a uma punição (comum 
em jogos competitivos).
Uma maneira seria definir uma 
pontuação para quem conseguir 
aplicar a Comunicação Não Violenta 
e outra, adicional, caso tenham 
apresentado uma postura ética.  
No caso de não cumprimento  
dessas atitudes, o participante 
deixaria de pontuar.
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Montando o protótipo do jogo
Nesta fase do projeto, você e seu grupo vão montar o protótipo do jogo. Vocês 

vão produzir o tabuleiro, as Cartas da situação, pinos e dado(s), além das cartelas (ou 
outra apresentação) das regras de convivência e atitudes éticas, e outros materiais que 
venham a fazer parte do jogo. 

a) Tabuleiro: considerando o número de casas calculado e a definição de condições 
que vão constar nas casas, pensadas e discutidas anteriormente nesta etapa, calculem 
as dimensões do tabuleiro e utilizem papel, cartolina ou outro material de teste para 
cortar e montá-lo.

 • Para prever como ficará a configuração do tabuleiro, vocês poderão fazer o desenho 
manualmente ou utilizar algum software ou ferramenta de design e imprimi-lo.

b) Cartas da situação: vocês poderão utilizar algum software de edição de texto 
para padronizar a apresentação das Cartas da situação com os seus respectivos itens 
(cenário do conflito, partes envolvidas e conflito).

 • Imaginem o desenho que vão utilizar para ilustrar o verso das cartas. Utilizem  
software ou ferramenta de design, pensando em cores e traços que tenham o mesmo 
padrão utilizado em outras peças ou partes do jogo. 

c) Pinos e dado(s): neste momento, vocês poderão produzir estas peças em papel 
ou cartolina, para fins de testes.

d) Cartelas com as regras de convivência e as atitudes éticas: definam o tipo de 
material e dimensões que vão utilizar para conter as regras de convivência e as atitudes 
éticas. Visualizem como seria o material para facilitar o manuseio pelos participantes 
durante o jogo.

 • Vocês poderão também registrar nessas cartelas a pontuação para os participantes 
que respeitarem as regras e adotarem as atitudes descritas.

Testando o protótipo
Primeiro, vocês devem testar o jogo para identificar os pontos que necessitam de 

melhorias. Testem diferentes situações e configurações e façam anotações de todos os 
pontos que necessitam de ajustes. Tentem se questionar se as regras estão claras e se 
todas as situações foram previstas e apresentam orientações ou regras, caso ocorram.

Quando tiverem explorado todas as situações e feito os registros necessários, peçam 
opiniões a um grupo de pessoas que não participou do processo de construção para 
testar o jogo. Ensinem as regras e observem-nas jogando. Solicitem um retorno sobre 
o jogo: pontos positivos e pontos a melhorar, seja nas instruções, seja na lógica de jogo.
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Nesta etapa, vocês devem se dedicar a finalizar o jogo 
de tabuleiro, que é o produto deste projeto.  

Antes, organize um quadro em seu caderno, para siste-
matizar as informações desenvolvidas e criadas ao longo 
do projeto. Veja um modelo de quadro:

O que foi 
produzido nesta 

etapa?

Qual é o principal 
aprendizado que 

adquiri nesta 
etapa?

Etapa 1         

Etapa 2         

Etapa 3         

Etapa 4         

Neste momento, vocês reunirão o material criado 
em cada etapa do projeto: Cartas da situação, tabuleiro 
e regras. Providenciem ou construam dois dados de 
seis faces.

Elaborem as instruções do jogo. Deve ser redigido em 
editor de textos, impresso e anexado ao jogo. Esse docu-
mento deve conter os seguintes tópicos:

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• De que maneira o jogo pode ajudar em situações de aprendizagem?

• Quais são os aspectos essenciais para a elaboração de um jogo?

Em seguida, pensem em um tipo de espaço público 
que poderia se beneficiar deste jogo (bibliotecas, centros 
culturais comunitários, escolas, condomínios, empresas 
etc.). Reflitam sobre maneiras de divulgar e compartilhar, 
de uma maneira simples, suas instruções.  

Vocês poderão gravar um vídeo bem sucinto com as 
instruções do jogo, descritas de maneira objetiva, leve e 
didática. 

Tentem comunicar os objetivos e benefícios do jogo, 
explicando como pode contribuir para enfrentar diferentes 
situações do conflito. 

Compartilhando o jogo  
criado por seu grupo  
com a turma

Após concluir a construção de seu jogo, em data marca-
da com o professor, cada grupo vai apresentar o seu jogo à 
turma. Cada grupo terá um tempo definido para apresentar 
o jogo e explicar como foram definidas as regras, utilizando 
os conceitos apreendidos sobre a mediação de conflitos e 
também matemáticos.

Os grupos deverão testar os jogos de outros grupos, 
identificando ideias criativas e pontos de melhoria; vão 
registrar esses pontos e fornecer o feedback ao grupo 
desenvolvedor do jogo.

Com a turma e o auxílio do professor, façam uma ava-
liação respeitosa e colaborativa sobre o jogo e o processo 
de desenvolvimento. 

Parabéns, o projeto foi concluído! Com seu professor, 
vocês devem avaliar como foi a experiência, se existe a 
possibilidade de outros alunos da escola utilizarem os 
jogos, para aprender a mediar conflitos.

Por meio desse projeto, vocês poderão divulgar a ideia 
de cultura de paz para outros alunos da escola.

Bom trabalho!

Instruções do jogo

 • Nome do jogo;

 • Descrição do material do jogo: tabuleiro, cartas, 
pinos e dado(s); 

 • Indicação do número de participantes;

 • Objetivo;

 • Resumo;

 • Instruções: vocês podem utilizar itens (1, 2, 3...) 
para descrever a sequência e o desenvolvimento 
do jogo. Não se esqueçam de descrever como será 
a pontuação dos participantes ao final do jogo, se 
há vencedor nele e, se houve, como foi definido. 
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Como produto deste projeto, vocês fizeram um jogo de tabuleiro. Neste momento, 
vocês e o professor devem avaliar o trabalho desenvolvido para terem clareza do que 
foi aprendido e dos pontos de atenção que precisam ser retomados para o melhor 
desenvolvimento das aprendizagens.

Avaliação do projeto e autoavaliação
Para cada pergunta, assinale a alternativa que melhor contempla sua situação de 

aprendizagem.

Sim Não Parcialmente

Compreendo o que é cultura de paz?         

Consigo mediar um conflito?         

Consigo exercitar a empatia e o diálogo no meu convívio social?         

Consigo cumprir com os conceitos éticos da sociedade à qual pertenço?         

Consigo entender a importância social e cultural do jogo?         

Consigo fazer cálculo de situações- problema que envolva probabilidade?         

Consigo criar e seguir regras dentro da sala de aula?         

Consigo criar e seguir regras na situação de jogo?         

Realizei as atividades individuais propostas?         

Participei da realização das atividades em grupo?         

Fiz contribuições para os grupos dos quais participei?         

Participei de forma ativa nas pesquisas realizadas?         

Participei de forma ativa na elaboração do jogo?         

Para reflexão
 • Tive dificuldades em algum dos temas matemáticos trabalhados no projeto? Se sim, 

o que preciso fazer para melhorar meu aprendizado? 

 • O que aprendi com relação à cultura de paz?

 • Você se sente preparado para atuar de maneira cooperativa em situações de conflito?

 • Há outros aspectos que facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento do projeto?

 • Minha postura no desenvolvimento do trabalho com meus colegas de classe foi 
adequada? Dei contribuições relevantes e consegui trabalhar em grupo?

Avaliação geral
Organizem um momento para discutir em conjunto a avaliação de vocês e a do 

professor, para analisar se existe a necessidade de retomar algum ponto referente ao 
desenvolvimento do projeto. Ao final das análises, reflitam sobre a possibilidade de 
criar um grupo de apoio e conselho para os alunos, a fim de auxiliar nas mediações de 
conflitos, na escola de vocês.
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• SITES

CATÃO, Ana. Conflito e violências nas escolas. Disponível em: <https://respeitarepreciso.
org.br/conflito-violencias-e-escola/>. Acesso em: 9 dez. 2019.
O artigo define conflito de uma maneira reflexiva, para que o leitor compreenda que 
conflito não é algo ruim, desde que se encontrem caminhos para lidar com ele. O ar-
tigo também aborda os diferentes tipos de violência, como na sociedade e na escola, 
propondo ideias para a mudança de atitude e para o cultivo de um ambiente com 
relações saudáveis. 
Esse artigo ajuda os leitores a compreender que a escola é um espaço de relações, 
tensões e criações, no qual respeitar é preciso, para resolver situações de conflitos.

INFOJOVEM. Cultura de paz. Disponível em: <https://www.infojovem.org.br/infopedia/
descubra-e-aprenda/cultura-de-paz/>. Acesso em: 9 dez. 2019.
O site é um portal de informação para jovens, organizado por acadêmicos e professores. 
Nessa matéria, o tema abordado é a cultura de paz.
A leitura proporciona o entendimento desse movimento, como uma oportunidade de 
participação para que todos atuem colaborativamente em prol dos direitos humanos, 
prevenindo situações de discriminação, intolerância e exclusão social.

NAÇÕES UNIDAS. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. Disponível 
em: <http://www.comitepaz.org.br/download/Declaração%20e%20Programa%20
de%20Ação%20sobre%20uma%20Cultura%20de%20Paz%20-%20ONU.pdf>. Acesso 
em: 9 dez. 2019.
O documento tem como objetivo orientar as atividades desenvolvidas pelos governos, 
a fim de promover e fortalecer uma cultura de paz.

Nesse documento o leitor encontrará nove artigos, objetivos, estratégias e medidas 
para promover uma cultura de paz.

UNESCO. Representação da UNESCO no Brasil. Disponível em: <http://www.unesco.org/
new/pt/brasilia/social-and-human-sciences/culture-of-peace/>. Acesso em: 9 dez. 2019.
A reportagem fala sobre a questão do aumento da violência no Brasil e afirma que a 
escola deve ser um espaço de diálogo, formando estudantes para uma vida em socie-
dade, pautados em princípios da cultura de paz.
Essa reportagem contribui para conscientizar os leitores da importância de uma edu-
cação sem violência em todos os ambientes educacionais.

• VÍDEOS 

EQUACIONA MATEMÁTICA. Cálculo de probabilidades. De Paulo Pereira. 9 min 37 s. Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_AaYS_kTvps>. Acesso em: 9 dez. 2019.
A videoaula define a fórmula de cálculo de probabilidade em espaços amostrais, com 
diferentes exemplos dos conceitos abordados, auxiliando o estudante no desenvolvi-
mento da aprendizagem.

EQUACIONA MATEMÁTICA. Fatorial. De Paulo Pereira. 19 min 28 s. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=WXyZUWAKtws&list=PLEfwqyY2ox84rxG6UCa
wQVeRl8V9NGnur>. Acesso em: 9 dez. 2019.
A videoaula trabalha o conceito de fatorial e algumas propriedades, além de mostrar 
que se trata de uma ferramenta para resolver problemas de análise combinatória.  
O vídeo possibilita que o estudante compreenda o cálculo fatorial de maneira simples.
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Em nosso dia a dia, há várias atividades que não envolvem dinheiro, mas há outras em que 
precisamos dele, como comprar alimentos e suprir nossas necessidades diárias, fazer um curso  
ou para o lazer. Quanto mais cedo aprendermos a administrar o dinheiro, melhor será o nosso  
futuro financeiro.

Professor, este projeto tem como objetivo mostrar a 
importância de aprender Matemática Financeira, para que 
o aluno seja capaz de fazer escolhas conscientes quanto 
à administração dos recursos financeiros próprios e de 
familiares.

Com a turma, discutam as seguintes questões:

• Você sabe quanto precisa de dinheiro mensalmente para manter as atividades 
necessárias em seu dia a dia?

• Você tem o hábito de planejar a sua vida? E suas finanças?

• Como você acha que deve se fazer um planejamento financeiro?

• Você acha que há estratégias e ferramentas para auxiliar as pessoas com o pla-
nejamento financeiro?

• Você tem ideia do que é poder de compra?

• Você acha que atualmente o endividamento é um risco comum? Por quê?

• Pela sua experiência, há alguma diferença entre ser consumidor e ser consumista?

Professor, as perguntas iniciais são 
uma forma de motivar e chamar a 
atenção dos alunos para o assunto 
que será desenvolvido ao longo do 
projeto. É o primeiro momento de 
reflexão sobre algumas situações 
financeiras vividas no cotidiano que 
podem levá-los a compreender que 
aprender a administrar o próprio 
dinheiro é essencial para qualquer 
cidadão. Promova sempre a análise 
crítica dos temas abordados. 
Motive-os a formular outras questões 
relacionadas ao tema, partindo 
dessas iniciais e das respostas que 
surgirem. Proponha uma discussão 
saudável com os alunos, combinando 
com eles, previamente, algumas 
regras, como levantar a mão antes de 
falar, esperar o outro terminar de falar 
para expressar seu ponto de vista, 
respeitar a ideia do outro mesmo que 
seja diferente da sua etc.
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Tendo essas informações, usa-se o dinheiro de forma 
consciente e não de forma desenfreada; o consumo se torna 
consciente e não apenas um impulso, evitando que a pessoa 
entre em dívidas desnecessárias.

Nesse momento de transição entre a adolescência e  
a vida adulta, é importante que vocês tenham a base neces-
sária para ter equilíbrio econômico no futuro e saibam utilizar 
o dinheiro da melhor maneira possível sem se endividar.

Situação-problema
Nos últimos anos, segundo vários órgãos governa-

mentais e não governamentais, o número de brasileiros 
inadimplentes cresceu, ou seja, a população adulta do país 
está com dívidas atrasadas, usando cheque pré-datado, 
cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, fazendo 
empréstimo pessoal ou prestação de carro.

Tal situação é reflexo de diferentes fatores; entre eles  
a compra compulsiva e a falta de habilidade das pessoas 
em organizar a vida financeira.

Com base nesse fato, surge a pergunta problemati-
zadora: “Como criar um blogue para compartilhar estra-
tégias e ferramentas de planejamento financeiro?”. Para 
responder a essa pergunta, no decorrer do projeto, serão 
desenvolvidos conhecimentos da Matemática Financeira 
que os levarão a compreender, avaliar e decidir questões 
do cotidiano, como a melhor maneira de comprar, analisar 
a taxa de juros, se é melhor poupar para comprar o objeto 
desejado à vista ou parcelado etc.

Ao longo do projeto, vocês trabalharão diferentes 
situações-problema envolvendo a Matemática Financeira, 
o que vai auxiliá-los a se tornarem consumidores conscien-
tes, capazes de tomar decisões pautadas em conhecimento 
científico, contribuindo com a administração da vida 
financeira. Todo esse conhecimento será traduzido em 
ferramentas e estratégias a serem compartilhadas com a 
comunidade escolar e local.

Produto final
Como produto final, vocês vão criar um blogue para 

compartilhar orientações, estratégias e ferramentas que 
poderão ajudar no planejamento financeiro pessoal, fa-
miliar e profissional.

O blogue será criado e conduzido pela turma, tendo 
como público inicial os outros alunos da escola e os familia-
res, mas poderá ser acessado por um público cada vez mais 
amplo, como a comunidade local e, até mesmo, global.

Nele, o conteúdo disponibilizado será compartilhado 
de maneira simples, visual e de fácil aplicação no dia a dia. 
Também haverá depoimentos e entrevistas com convida-
dos, como ex-alunos e profissionais, contando algumas 
experiências financeiras, como financiamento estudantil 
e investimento em um empreendimento profissional.

Justificativa
O desenvolvimento das habilidades de gerir as 

finanças sempre foi importante para um bom planeja-
mento ao longo da vida. Portanto, seu aprendizado deve 
ser iniciado cedo, possibilitando a aptidão necessária 
para as tomadas de decisão conscientes em situações 
cotidianas, como compra à vista ou a prazo e os juros 
envolvidos, compreender as informações sobre porcen-
tagens e cálculo de impostos.

Ao aprender a trabalhar com educação financeira, 
desenvolvem-se habilidades para organizar o gasto do 
dinheiro, sem ultrapassar o orçamento, ou entender situa-
ções que envolvem cálculo de juros.

Ao estudar a Matemática Financeira, podem-se apren-
der ferramentas úteis, que auxiliam nas análises de situa-
ções do dia a dia, como a dúvida de comprar um produto 
à vista ou a prazo, calcular o valor das prestações e se estas 
caberão no orçamento, qual o rendimento da poupança, os 
impactos do parcelamento de dívida do cartão de crédito, 
entre outras.

OBJETIVOS

• Reconhecer os impactos prejudiciais causados 
pela falta de planejamento financeiro e conhecer 
estratégias, ferramentas e informações dos meca-
nismos e serviços financeiros para fazer escolhas 
conscientes e saudáveis em sua vida pessoal e 
profissional.

• Utilizar o conhecimento de estratégias e conceitos 
da Matemática Financeira, aplicando-os na elabo-
ração do planejamento financeiro pessoal, familiar 
e profissional.

• Criar blogue para divulgar e compartilhar orien-
tações, estratégias e ferramentas para o planeja-
mento financeiro.

• Produzir, com base no conhecimento adquirido, 
materiais e ferramentas de fácil entendimento e 
aplicação e compartilhá-los com familiares, ami-
gos e conhecidos.

• Resolver problemas envolvendo os conceitos de 
porcentagem, juros simples e compostos, além de 
compreender e identificar as diferenças entre os ti-
pos de juros.

• Identificar os tipos de empréstimos e como calcu-
lar os juros utilizados.

• Relacionar consumismo e consumo a atitudes com-
portamentais, refletindo de forma crítica sobre o 
impacto desses comportamentos na manutenção 
de uma vida financeira saudável.
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Competências gerais  
da BNCC — Ensino Médio

Neste projeto, serão desenvolvidas as seguintes compe-
tências gerais previstas na BNCC.

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

Após a leitura de textos sobre o consumo e o consumis-
mo e a análise crítica sobre as motivações sociais por trás 
das escolhas, os alunos vão criar uma performance artística, 
expressando as ideias, as percepções e os sentimentos 
gerados na discussão sobre o tema.

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

Essa competência estará presente em vários mo-
mentos ao longo do projeto, como nos de reflexão, 
discussão e análises das situações-problema, tendo em 
vista o consumo consciente e responsável, além de um 
posicionamento ético ao selecionar, produzir e difundir 
informações, ferramentas e sugestões sobre uma admi-
nistração financeira saudável pelo blogue para a comu-
nidade escolar e local.

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

Por meio da análise crítica dos hábitos e das atitudes 
de consumo e também da consciência da importância 
do planejamento e da apropriação de ferramentas de 
Matemática Financeira, os alunos passam a desenvolver 
a autoconsciência e a autoestima, atuando de forma ativa 
para fazer escolhas saudáveis em sua vida.

Competências específicas 
e habilidades da área de 
Matemática e suas tecnologias

Competência específica 1
 Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos 

matemáticos para interpretar situações em di-
versos contextos, sejam atividades cotidianas, 

Professor, é interessante que os alunos saibam quais são e como serão trabalhadas as competências e habilidades neste 
projeto. Por isso, faça uma leitura conjunta desta parte e explique que o projeto tem múltiplos objetivos, tanto na aquisição  
de conhecimentos como no aprimoramento das habilidades essenciais para o desenvolvimento deles na escola e na sociedade. 

Cronograma
O período de duração previsto para o projeto é de três 

meses. Esse planejamento pode sofrer ajustes conforme 
a execução de cada etapa. No entanto, a previsão tem a 
finalidade de orientá-los a não ultrapassar excessivamente 
o tempo disponível, mantendo-os com o foco necessário 
para que possam concretizá-lo.

INÍCIO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Etapa 1: Minha vida financeira – Compreender como 
fazer cálculo. Analisar situações financeiras pessoais e fa-
miliares. Refletir a intencionalidade por trás de uma charge 
sobre consumo. Organizar, com a família, os ganhos e 
gastos mensais em uma planilha.

Etapa 2: Entendendo os juros – Trabalhar com ques-
tões-problema que envolvam o cálculo de juros simples 
e compostos. Debater, com familiares ou responsáveis, o 
orçamento familiar. 

Etapa 3:  Consumidor ou consumista? – Analisar, após 
leitura de textos sobre o tema, o que é ser consumidor ou 
consumista e se há diferença entre os termos. Produzir in-
tervenção na escola para mostrar o andamento do projeto, 
aproveitando para divulgá-lo, chamar a atenção do público 
para o tema e compartilhar informações utilizando textos 
multissemióticos.

Etapa 4: Planejamento financeiro – Perceber a im-
portância da organização financeira para a realização dos 
sonhos e o não endividamento por meio de entrevistas 
com ex-alunos e especialistas no assunto ou pesquisas. 
Refletir sobre os diferentes fundos de investimento, usando 
um simulador para realizar os cálculos.

Etapa 5: Com vocês, o blogue! – Momento de mapear 
os aprendizados das etapas anteriores, identificar os con-
teúdos produzidos e temas para a elaboração de novos 
conteúdos para o blogue, bem como definir as tarefas e 
os responsáveis para o fechamento do projeto: divulgação, 
lançamento on-line e apresentação do blogue para a co-
munidade escolar e local, familiares e amigos.

Etapa 6: Avaliação do projeto

TÉRMINO DO PROJETO:  ■■ /■■ /■■ .

Materiais necessários
 • Computador com acesso à internet.
 • Celular com calculadora científica.
 • Material de papelaria para a elaboração de cartazes.

Coordenação do projeto
Recomenda-se que o coordenador seja o professor 

de Matemática e suas tecnologias, com a colaboração do 
professor de Linguagens e suas tecnologias.

O projeto é de Matemática com enfoque multidiscipli-
nar, envolvendo conceitos de porcentagem, juros simples 
e compostos.
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Competência específica 3
 Utilizar estratégias, conceitos, definições e pro-

cedimentos matemáticos para interpretar, cons-
truir modelos e resolver problemas em diversos 
contextos, analisando a plausibilidade dos resul-
tados e a adequação das soluções propostas, de 
modo a construir argumentação consistente.

Competência específica 4
 Compreender e utilizar, com flexibilidade e 

precisão, diferentes registros de representação 
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, 
computacional etc.), na busca de solução e co-
municação de resultados de problemas.

sejam fatos das Ciências da Natureza e Huma-
nas, das questões socioeconômicas ou tecnoló-
gicas, divulgados por diferentes meios, de modo 
a contribuir para uma formação geral.

Competência específica 2
 Propor ou participar de ações para investigar 

desafios do mundo contemporâneo e tomar de-
cisões 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 tra-
balho, entre outros, mobilizando e articulando 
conceitos, procedimentos e linguagens próprios 
da Matemática.

Habilidades Competências

(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às 
Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das 
funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

1
(EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desen-

volvimento humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de 
cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos.

(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 con-
trole de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, 
entre outros), para tomar decisões.

2

(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.

3

(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto 
de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, 
identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e converten-
do essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.

4

Competências específicas e habilidades  
da área de Linguagens e suas tecnologias
Competência específica 1
 Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas cul-

turais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na 
recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social 
e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o 
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 3
 Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, 

com autonomia e colaboração, 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 consumo responsável, em âmbito local, regional e global.
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Habilidades Competências

(EM13LGG104) Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamen-
tos, para a compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de 
atuação social.

1

(EM13LGG304) Formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o 
bem comum e os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global.

3

(EM13LGG701) Explorar tecnologias digitais da informação 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.

7

(EM13LGG703) Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais em 
processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes 
digitais.

7

(EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de infor-
mação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição 
do conhecimento na cultura de rede.

7

Habilidades de Língua Portuguesa

Habilidades Competências

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e 
projetos discursivos.

7

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experi-
mento científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, 
registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objeti-
vos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma de 
compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos 
procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.

7

(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de 
levantamentos e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação 
científica, verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou 
animado), relato de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, 
reportagem científica, podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, 
comunicações em mesas-redondas, mapas dinâmicos etc. –, considerando o con-
texto de produção e utilizando os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação 
científica, de forma a engajar-se em processos significativos de socialização e 
divulgação do conhecimento.

3

(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e aconte-
cimentos de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, 
reportagens multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, 
artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e 
apreciação de produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios 
das formas de expressão das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay 
etc.), em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, ana-
lista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

1, 3

Competência específica 7
 Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões 

técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir 
sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender 
nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.
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Hoje, mais do que nunca, é importante ter uma visão crítica sobre gestão financei-
ra. Com tantas facilidades de acesso a produtos e a formas de crédito, é muito fácil se 
empolgar e gastar além do que se pode pagar.

Neste projeto, ao entender a Matemática Financeira, você saberá analisar de forma 
crítica diversas operações financeiras que acontecem no dia a dia, podendo opinar e 
tomar decisões com bases científicas, uma vez que poderá interpretar e refletir sobre 
o que está sendo proposto pelo mercado a você.

Pagar as contas em dia, fazer compras com bom senso e poupar parte do que se 
ganha são atitudes importantes da gestão financeira. No entanto, é preciso ter bom 
planejamento e organização financeira para alcançar os objetivos de forma saudável. 
Sem organizar o dinheiro que se ganha, a vida financeira pode virar um verdadeiro caos.

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

Professor, por meio dessas perguntas, é 
importante explorar o conhecimento prévio 
dos alunos e a ideia que eles têm em relação a 
ganhar e gastar dinheiro, bem como a perceber 
que o gasto mensal, embora não aparente, 
inclui moradia, alimentação etc. e não apenas o 
que eles próprios compram. O objetivo dessas 
perguntas é levar os alunos a compreender 
que o modo como eles lidam ou lidarão com o 
dinheiro impactará a vida deles e a sociedade.

• Você já fez alguma compra em que havia opções de pagamento a prazo  
e à vista? Quais são as características de cada uma?

• Todos nós temos gastos mensais, assim como você deve ter. Você já parou 
para pensar quanto é o seu gasto mensal? E o da sua família?

• Você tem ideia de qual é o percentual das suas despesas, considerando  
as despesas totais de sua família?

• Como você obtém o dinheiro de que precisa para o seu gasto mensal?
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Conhecendo as suas despesas individuais
Você já discutiu algumas questões com a turma, o que deve ter desencadeado novas questões 

sobre a sua vida financeira.

Fazendo uma estimativa geral dos tipos de despesas

1  Agora, você deve refletir sozinho sobre como é a sua despesa mensal. Para iniciar, 
você saberia dizer qual é o valor total de suas despesas em um mês? Se não souber, 
faça uma estimativa geral para encontrar um valor e anote no caderno em um quadro 
de análise igual ao modelo a seguir. Com base nesse valor, estime qual é o percen-
tual das despesas essenciais e necessárias, qual é o das despesas importantes, mas 
planejáveis, e qual é o das supérfluas, registrando-as também.

Estimativa inicial da situação financeira individual

Despesa mensal (valor):                 

Despesas essenciais/necessárias (%)     

Despesas importantes (mas planejáveis) (%)     

Supérfluas (%)     

Total     

2  Em duplas, compartilhem com o colega a sua despesa mensal e explique quais tipos 
de despesas considerou em cada linha. Vejam se vocês conseguem pensar, juntos, 
em quais categorias poderiam incluir cada uma dessas despesas, como alimentação 
e transporte.

Identificando as categorias e estimando cada despesa

1  Em seguida, construam uma tabela para cada um, usando a coluna à esquerda para 
listar as categorias ou tipos de despesas que vocês têm, como as enumeradas no 
exemplo a seguir. Vocês podem acrescentar quantas categorias quiserem. Essa tabela 
servirá de base para a atividade futura de montar uma planilha.

Análise da situação financeira individual 1

Categoria/tipo de despesa       

Alimentação      

Transporte      

Lazer      

Vestuário      

2  Em seguida, adicionem outras duas colunas: despesas diária e mensal, conforme 
mostrado na tabela a seguir. Completem as colunas, de forma individual, estimando 
as despesas de cada categoria. Se for mais fácil saber a despesa diária (por exemplo, 
uso de valor X para transporte, diariamente), vocês vão preencher apenas a coluna da 
despesa diária. Se for mais fácil saber a despesa mensal (por exemplo, conta mensal Y),  
então preencham a outra coluna.

• Façam as contas necessárias para preencher toda a coluna de despesa mensal, que 
servirá como referência para comparar os valores das diferentes categorias.

Professor, é 
importante que os 
alunos trabalhem em 
duplas ou grupos 
para que possa haver 
troca de experiências, 
compartilhamento de 
dúvidas e resolução 
de problemas em 
conjunto. Assim, todos 
contribuem com o 
conhecimento que 
já possuem ou com 
a forma pela qual 
entenderam um novo 
conceito ou atividade. 
Muitas vezes é mais 
fácil para um aluno 
entender o que está 
sendo proposto ou 
o conceito que está 
sendo desenvolvido 
quando um colega 
explica.
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Análise da situação financeira individual 2

Categoria/tipo de despesa Despesa diária Despesa mensal

Alimentação                         

Transporte                         

Lazer                         

Vestuário                         

                                       

3  Novamente com seu par, compartilhem as despesas descritas e os cálculos utili-
zados para chegar a esses números. Verifiquem se ambos consideraram os “custos 
invisíveis”, como o de pequenos gastos (guloseimas, salgados ou bebidas), consu-
midos inesperadamente e considerados mínimos naquele momento. Pensem na  
frequência com que esses eventos ocorrem e incluam no cálculo para estimar  
a despesa mensal.

• Lembrem-se também de compras por impulso, como uma peça de roupa ou objeto 
de uso pessoal que “não podia deixar de ser comprada” e comprou, mesmo sem es-
tar nos planos, e incluam na despesa. Se você considerar esse tipo de compra pouco 
frequente, poderá estimar quantas vezes isso acontece ao ano (na dúvida, considere 
uma frequência um pouco acima do que idealmente gostaria que acontecesse) e, 
então, calcule quanto seria a despesa mensal.

4  Depois dessa primeira análise sobre seus gastos, ainda em dupla, respondam às 
perguntas a seguir.

 a) Qual foi o valor da despesa mensal obtido após os cálculos?

  Foi abaixo, próximo ou acima do valor estimado inicialmente?

 b) Se houve diferenças, quais foram os itens que você não havia considerado antes?

 c) Quais são as despesas que você considera:

• essenciais e necessárias?

• importantes, mas planejáveis?

• supérfluas?

 d) Calcule quanto por cento cada tipo de despesa anterior representa. Os resultados 
já eram esperados ou você se surpreendeu? Troque com a sua dupla.

Criando o blogue
Com a turma, vocês criarão um blogue que orientará e dará dicas de estratégias e ferramentas 

para os planejamentos financeiros pessoal, familiar e até profissional.

1  Para desenvolver essa ferramenta, vocês darão alguns passos, como os sugeridos a 
seguir. Nessa primeira atividade, precisarão de um ou dois voluntários à frente para 
conduzir a discussão e fazer anotações na lousa (tenham em mente que todas as ideias 
são válidas nesse primeiro momento e nenhuma deve ser ignorada ou julgada, visto 
que todos têm o direito e o dever de participar da discussão dos elementos comuns ao 
blogue).

 a) Qual será o tema do blogue e qual problema vai se propor a resolver?

 b) Quem será o público?

 c) Como o seu conteúdo se diferenciará de outros blogues com o mesmo tema?
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 d) Qual será a frequência das publicações?

 e) Como vocês pretendem interagir com o público? Que tipo de trocas 
serão estimuladas?

 • Para criar o blogue, façam uma pesquisa sobre ferramentas gratuitas para a sua 
criação e sigam os passos.

 • Definam os grupos responsáveis por criar os conteúdos e compartilhá-los e o período 
ou sequência em que vão atuar.

 • Com o seu grupo, dividam as funções para produzir o conteúdo.

O conteúdo das postagens pode ser composto de um ou vários elementos, como:

 • Texto. Possibilita que o blogue seja encontrado pelos internautas, por meio de 
palavras-chaves inseridas nos mecanismos de busca na internet.

 • Fotos, ilustrações e infográficos. Servem para enriquecer o conteúdo e/ou ilustrar 
o texto. 

 • Vídeos. Representam um meio bastante utilizado em blogues. Possibilitam trans-
mitir mensagens de uma maneira mais direta e pessoal, criando maior conexão e 
interação com o público.

Inicialmente, deixem o acesso ao blogue restrito aos membros da turma e ao pro-
fessor que está coordenando o projeto. Vocês poderão deixá-lo assim inicialmente, 
até se familiarizarem com o processo de postar informações no blogue. Num segundo 
estágio, é possível deixá-lo acessível a um grupo específico da escola (por exemplo: 
outras turmas do Ensino Médio). Nessa fase, será importante fazer vários testes: verificar 
se as informações estão claras, sendo acessadas e úteis; identificar qual é a reação do 
público; receber sugestões e críticas; aprender e desenvolver meios de responder aos 
comentários, principalmente quando houver uma reação negativa.
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No final, ao terem definidos to-
dos os elementos necessários 
para criar o blogue, transcrevam 
as informações da lousa para um 
Caderno de ideias ou cartazes a 
serem fixados na parede da sala.



Planejando o primeiro compartilhamento
1  Após definir quem será o primeiro grupo a compartilhar informa-

ções, decidam o que será publicado com base na análise do gasto 
pessoal que fizeram. Não tenham pressa de postar a informação 
que receberam, pois isso será feito apenas ao final das etapas. 
Portanto, pensem antes:

• como compartilhar a informação de uma forma visual e objeti-
va, de maneira que quem a receba entenda facilmente e queira 
utilizar essa informação ou ferramenta em seu dia a dia;

• como o modelo da planilha de despesas pessoais, por exemplo, 
pode ser compartilhado para que as pessoas também o utili-
zem. Se o compartilharem, vocês poderão pedir um posterior 
retorno sobre a experiência, para saber se precisam melhorá-lo, 
fazer ajustes etc.

Atenção: nunca compartilhem informações pessoais no blogue. Ao com-
partilharem tabelas e ferramentas, deixem sempre claro que se trata de um 
modelo. Para facilitar a compreensão, vocês poderão preencher as tabelas, 
utilizando dados fictícios. Esclareçam, na legenda da tabela (ou de outras 
ferramentas), que se trata de um dado fictício, apenas para exemplificar.

Para as atividades e etapas a seguir, organizem-se a fim de compartilhar 
com o grupo os aprendizados mais relevantes.

Ao compartilhar, podemos receber elogios, 
sugestões de melhoria e críticas. Temos de 
estar abertos e saber lidar com elas.

Pense no meio mais fácil de anotar suas despesas ao longo do dia (um cader-
ninho, no celular etc). O primeiro desafio é registrar todas as suas despesas do 
dia, ao longo de um mês. Ao final do mês, vocês vão adicioná-las a uma planilha 
eletrônica, que bem possivelmente sofrerá ajustes com o acréscimo de categorias 
que não haviam sido consideradas antes.

Ação quando concluir o desafio: com a sua dupla, comparem os valores 
obtidos, verificando se são próximos ou muito diferentes dos estimados anterior- 
mente. Vejam quais foram as despesas que mais surpreenderam e se houve alguma 
categoria adicionada.

DESAFIO 1
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Ao lidar com o público internauta, esteja preparado para receber críticas (além de elogios), conforme descrito 
nas orientações a seguir:

AÍ TEM LINGUAGEM

[...]

Admita
Admita que o problema é válido. Aceite que a 

usabilidade do site é ruim ou que o texto é confuso 
ou qualquer que seja o motivo da crítica.

Normalmente hesitamos em assumir os erros [...] 
não vale remar contra a maré. Admitir que você 
está errado passa confiança para os clientes de que 
você vai de fato tentar consertar. Eles até devem te 
ajudar nisso.

Pergunte
Você acabou de ganhar uma ótima oportunidade 

de aprender mais com o seu cliente, não a desperdice.

Peça por clareza – Para garantir que eu entendi, o 
problema foi X ou é algo mais?

Peça por sugestões – Gostaríamos de resolver o 
problema X. Você tem alguma ideia de como podemos 
melhorar?

[...]

SIQUEIRA, André. 4 passos para elaborar boas respostas a críticas no seu blog ou e-mail.  
Resultados Digitais. 16 nov. 2010. Disponível em: <https://resultadosdigitais.com.br/ 

blog/respostas-para-criticas/>. Acesso em: 8 jan. 2020.
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O cálculo do orçamento familiar 
nos dá uma ideia do percentual 

que já temos comprometido  
com as despesas fixas e o  

quanto podemos direcionar  
para outros gastos.

Y
U

R
IC

A
Z

A
C

/S
H

U
TT

E
R

S
TO

C
K

Descobrindo qual é o seu custo de vida  
com base nas despesas familiares

No início desta etapa, você havia calculado as suas despesas individuais. Agora, 
pense no seu custo de vida.

 • O valor total calculado para cobrir as despesas listadas anteriormente é suficiente 
para o seu sustento?

 • Qual é a despesa adicional que você acredita que seu responsável ou familiar custeia 
para o seu sustento?

1  Para iniciar, pense em todas as despesas familiares. Repasse o dia a dia da 
família (como é um dia comum e como são os fins de semana) e liste na 
primeira coluna as categorias ou tipos de despesas, como fez anteriormente.

2  Em seguida, adicione mais três colunas: a de despesa eventual, despesa 
mensal e despesa anual, considerando:

• despesa eventual – aquela que acontece de vez em quando, como um 
passeio ou a compra de remédios para algum imprevisto etc. Para 
calculá-las, identifique qual é a frequência daquele evento no mês e, 
então, calcule o custo mensal;

• despesa mensal – contas de aluguel, luz, telefone, água etc.;

• despesa anual – ocorre de maneira mais pontual no ano, como impostos 
– por exemplo, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cobrado 
anualmente para propriedades e imóveis –, despesas com materiais 
escolares e outras que podem acontecer por eventos em determinado 
período do ano, como compras de presentes ou alimentos no Natal.

Individualmente, vocês vão estimar as despesas de cada categoria.

Análise da situação financeira familiar 1

Categoria/tipo de despesa Despesa eventual Despesa mensal Despesa anual

Alimentação                         

Aluguel/condomínio                         

Lazer                         
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Aprimorando a tabela de despesas  
com a ajuda de familiares

Leve a tabela que construiu em sala de aula para casa e converse com o(s) seu(s) 
responsável(is).

 Verifique se ele(s) utiliza(m) alguma lista, tabela ou ferramenta para pla-
nejar e registrar as despesas mensais da família.

• Confira se existem outras categorias de despesa a serem listadas.

• Valide o valor das despesas mensais de cada categoria, fazendo ajustes 
quando necessário. Valide também o valor da renda total da família, 
caso o seu responsável possa compartilhar a informação.

• Pergunte se tem/têm uma ideia de qual parte seria de despesas essen-
ciais/necessárias e qual parte seria de despesas supérfluas.

Calculando a despesa mensal por pessoa

1  De volta à sala e com base nos valores validados por seus responsáveis, 
calcule a sua despesa mensal individual, acrescentando mais uma coluna 
à tabela, como no exemplo a seguir.

• O intuito desse cálculo é ter uma ideia da despesa gerada por cada 
pessoa da família e não significa que essa pessoa seja responsável por 
pagar a despesa.

Análise da situação financeira familiar 2

Categoria/tipo de despesa Despesa  
por ocorrência

Despesa mensal Despesa anual Despesa mensal  
por pessoa

Alimentação                 

Aluguel/condomínio                 

Lazer                 

                              

Se houver despesas individuais pessoais listadas no início da etapa e que não 
apareceram na tabela de despesas familiares, acrescente-as nesta última tabela, para 
obter as despesas totais.

Você imaginava que essa era a despesa arcada por seu(s) responsável(is)?
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Assista a um vídeo sobre 
a importância de fazer 
planejamento financei-
ro com uma entrevista 
com a economista Lu-
ciana Caetano. 

Disponível em: <http://
g1.globo.com/al/alagoas/
b o m - d i a - a l a g o a s / 
videos/t/edicoes/v/ 
economista-fala-sobre- 
a-importancia-do-plane 
jamento-financeiro/ 
6380451/>. Acesso em: 
20 jan. 2020.

ASSISTA +

Compartilhando os resultados com a turma

1  Com a turma, façam uma roda de conversa para compartilhar os resultados.

• Primeiro, compartilhem qual foi a reação de vocês ao saber qual era a  
despesa familiar arcada por seu(s) responsável(is) e como passaram  
a considerar as despesas individuais, com base nas despesas familiares.

• Compartilhem as categorias consideradas e cálculos feitos para se chegar 
à despesa por pessoa da família. 

• Peçam a dois ou três voluntários que compartilhem quais foram os 
aprendizados nas trocas com os familiares; por exemplo, de que tipo de 
despesa não tinham conhecimento. Ouçam também qual foi o aprendi-
zado do(s) familiar(es) nesta atividade. 

• Você identificou muitas despesas supérfluas nas despesas familiares? 
Você consegue estimar o percentual dessas despesas em relação ao total?

• Verifiquem se impostos e taxas mensais e anuais foram incluídos, por 
exemplo:

– aluguel ou prestação do financiamento da casa;

– luz, água, gás, condomínio (se tiver);

– impostos, como IPTU;

– cosméticos e produtos de higiene pessoal;

– plano de saúde (se a família tiver).

2  Façam uma rápida troca, expressando opiniões sobre a maneira pela qual 
todos poderiam reduzir as despesas não essenciais.

Identificando possibilidades de reduzir  
as despesas no orçamento familiar
1  Primeiro, individualmente, façam uma análise cuidadosa do seu orça-

mento familiar. Identifiquem as despesas que poderiam ser reduzidas 
e, então, compartilhem os aprendizados com a sua dupla. Alguns 
exemplos:

• É possível levar um lanche de casa em vez de comprar um salgado 
ou doce na rua? Se isso fosse feito constantemente, qual seria a eco-
nomia em um mês? E no ano?

• Houve compras por impulso, como uma peça de roupa ou objeto que 
depois não foi usado? O que poderia ser feito para evitar esse tipo de 
compra?

2  Com a turma, compartilhem os itens que vocês acham que poderiam ser 
reduzidos e tomem nota de todas as sugestões apresentadas.

3  Após assistirem ao vídeo indicado ao lado, em uma roda de conversa, 
discutam com a turma algumas questões, como as sugeridas a seguir, e 
registrem o que acharem importante para usarem posteriormente como 
tema de conteúdo para o blogue.

• Qual é a orientação da economista para que se possa "organizar" o 
orçamento, passando a planejar melhor as despesas?

• Qual é o impacto que a inflação causa nos salários e rendimentos?

• Quais são as despesas eventuais que ocorrem ao longo do ano e devem 
ser consideradas no orçamento anual?

Professor, o objetivo da questão 
é verificar se os alunos passam a 
dimensionar as despesas individuais 
com base nas despesas totais 
familiares. É possível que eles se 
apropriem das despesas familiares, 
percebendo-se como parte delas 
e também responsáveis por elas. É 
provável também que as despesas 
individuais que talvez parecessem 
primordiais passem a ser vistas 
com um peso um pouco menor por 
considerar o contexto familiar maior.

Professor, é importante esclarecer 
que o foco da atividade é o de 
compartilhar a solução, e não os 
valores. Esse cuidado é importante 
para que os alunos tenham a 
consciência de que suas informações 
financeiras são pessoais e não devem 
ser publicadas, e também porque 
compartilhá-las pode expor alguns 
alunos que tenham uma condição 
financeira desafiadora. Reforce essa 
informação sempre que necessário, 
para que todos possam trabalhar 
neste projeto, sentindo-se tranquilos 
e seguros. 
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Mão na massa

Após a discussão com a turma, é o momento de retomar a conversa com 
seus familiares ou responsáveis. Vocês vão se aprofundar no orçamento familiar, 
analisando outros pontos, como os sugeridos a seguir.

 • Qual é a renda familiar mensal e quanto vocês gastam por mês? No final, o 
saldo é positivo ou negativo?

 • O que são prioridades financeiras? Analisem quais são as prioridades de cada 
um e se realmente podem ser consideradas prioridades.

 • Como fazer o uso consciente do dinheiro?

 • Qual é a necessidade e/ou a possibilidade de poupar dinheiro?

 • Como verificar quais são as necessidades, além das básicas, e se planejar 
para alguma nova compra (ou obtenção de serviços etc.)?

Para deixar o orçamento familiar mais claro e organizado, monte uma planilha 
eletrônica com os dados financeiros da sua família.

Como criar uma planilha

Passos Atividade

1
Escolha qual planilha eletrônica utilizará e onde a fará, se na esco-
la, em casa etc.

2
Crie as colunas e descreva os itens que serão lançados. Por exem-
plo, você insere três colunas: em uma coloca a descrição do item, 
na outra, a entrada, e na terceira, a saída. 

3

Lance na planilha as entradas (todo o dinheiro que recebem com 
salário, pensão, prestação de serviços ou rendimentos gerados por 
meio de investimentos, aluguel de imóveis etc.) e as despesas fami-
liares (água, luz, moradia, impostos etc.) em suas respectivas colunas.

4
Insira uma linha ao final da planilha para colocar o somatório das 
entradas e saídas e a diferença entre as somas. 

5

Aplicando o conceito de somar o valor de duas células, explicado 
no vídeo, utilize a divisão entre duas células, para calcular percen-
tuais. Descubra qual é o percentual de cada despesa sobre o total. 
Encontre também o percentual que representam as despesas 
essenciais/necessárias, e as supérfluas, sobre o total.

Professor, ajude os alunos a organizar 
a planilha, mostrando exemplos de 
como ficará pronta, assim eles terão 
uma ideia de como acrescentar 
colunas, fazer as somas etc. Caso 
ache necessário, proporcione uma 
aula básica sobre a criação de 
planilhas usando um software que 
seja de fácil acesso a todos.

Após realizar os somatórios e a análise dos gastos em relação ao orçamento familiar, 
converse novamente com seu responsável ou familiar para mostrar os resultados e a 
que conclusão você chegou sobre o gasto familiar.

A experiência de coletar os dados, analisá-los com a ajuda de uma planilha e discuti-
-los com o responsável ou familiar pode ser conteúdo para postar no blogue.

É importante descrever apenas a experiência, os interesses pessoais e coletivos 
discutidos, se você manteve seu posicionamento quanto à necessidade ou não de 
reorganização de gastos etc., mas não escreva nada referente a valores.

Pensem em outras possibilidades discutidas até aqui que sejam importantes com-
partilhar no blogue.

Assista a um vídeo que 
explica o passo a passo 
para criar uma planilha 
eletrônica simples de 
orçamento familiar.

Disponível em: <https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=QBpA3dBPqqs>. 
Acesso em: 8 jan. 2020.

SAIBA
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Registre no caderno.APLICAÇÃO PRÁTICA

Existe uma área específica na Matemática, que vai 
ajudá-lo a organizar e controlar melhor seu dinheiro, 
chamada Matemática Financeira. No decorrer das etapas 
desse projeto você vai aprender a lidar com vários tópicos 
da Matemática Financeira. No entanto, antes, reflita sobre 
as duas situações a seguir.

1 André é aprendiz em uma empresa. Como estagiário, 
recebe R$ 700,00 por mês. Este mês ele decidiu fazer 
um curso para se desenvolver em sua área de atuação 
profissional e gastou R$ 850,00. Assim, sua conta no 
banco ficou negativa em R$ 150,00.

a) Você já ouviu alguém falar que está com saldo 
negativo no banco? Sabe o significado disso?

b) Em sua opinião, André está certo em gastar além 
do que ganha? Por quê?

2 Renata quer juntar dinheiro e comprar um equipa-
mento para embalar os doces que vende na comuni-
dade. Todo mês ela ganha R$ 300,00 com as vendas. 
Ela tem despesas de R$ 120,00 mensais com os  

Todos nós temos algumas necessidades de compras, como itens de higiene e alimen-
tação. Há outras que, apesar de parecerem supérfluas, são também importantes, como 
as relacionadas ao lazer. E há aquelas de que realmente não precisamos, mas, muitas 
vezes, acabamos consumindo por um apelo maior, como o da campanha publicitária 
de determinado produto.

Observe a charge a seguir de Jean Galvão.

1  Com a turma, discutam a charge, partindo da questão motivadora sugerida 
a seguir. Conforme forem discutindo, façam novas perguntas relacionadas 
ao tema. Lembre-se de expressar pontos de vista e posicionamentos, uti-
lizando argumentos baseados em fatos, e não apenas no senso comum.

• Caso julguem que há necessidade de ter mais embasamento para discutir 
e argumentar de forma crítica, façam uma rápida pesquisa na internet 
sobre o tema em fontes confiáveis.

• Qual foi a intencionalidade do autor ao fazer essa charge?
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impostos de seu negócio, além dos ingredientes e 
suprimentos necessários para produzir os doces. 

 Do valor líquido, ela usa 40% com as despesas men-
sais da casa e consegue guardar 60% desse valor na 
poupança para a compra do equipamento.
a) O que é valor bruto e valor líquido? Nesse caso, 

qual é o valor líquido que Renata obtém mensal-
mente?

b) Qual é o valor que ela consegue guardar mensal-
mente?

c) Você considera que Renata está agindo certo ao 
guardar o que ganha na poupança para pagar o 
equipamento? O que aconteceria se ela parcelasse 
o valor?

d) Sabendo que o preço do equipamento é de  
R$ 1 500,00 e no 12o mês haverá reajuste de 4,5%  
devido à inflação, quantos meses Renata precisa-
rá juntar o mesmo valor para conseguir pagar o 
equipamento de uma só vez? Considere que ela 
não vai aumentar o valor dos doces nesse período.

1. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos percebam que essa situação representa que ele gastou R$ 150,00 a mais do que recebeu. 
Ao fazer isso, ele ficou com a conta negativa, ou seja, o banco emprestou dinheiro para ele. No entanto, quando o banco empresta 
dinheiro, cobra juros. Com certeza André pagará muito mais do que R$ 150,00 para o banco no próximo mês.

Resposta pessoal.

Professor, espera-
-se que os alunos 
percebam a 
intencionalidade do 
autor ao expressar o 
quanto consumimos 
e as facilidades 
de pagamento 
que, se não forem 
bem planejadas e 
pensadas, poderão 
levar o consumidor a 
adquirir dívidas que 
depois não poderá 
pagar, complicando 
sua vida financeira. 

2a. Valor bruto é o total apurado com 
a venda de determinado produto ou 
serviço. É o valor pago pelo consumidor. 
Valor líquido é a diferença entre o valor 
bruto e o total de despesas geradas 
pela operação de se produzir algo.  
O valor líquido recebido por Renata é  
R$ 300,00 2 R$ 120,00 5 R$ 180,00.

2b. Ela consegue guardar 60%  
de R$ 180,00, ou seja, R$ 108,00.

2d. Inicialmente, devemos 
calcular 4,5% de R$ 1 500,00, 
que resulta em R$ 67,50.
Nos 11 primeiros meses, 
Renata colocou na 
poupança o valor mensal 
de R$ 108,00. Portanto, 
acumulou nesse período  
o total de R$1 188,00. 
A partir do 12o mês, o 
equipamento passou 
a custar R$ 1 567,50, 
faltando, então,  
R$ 379,50 para que ela 
tenha o valor suficiente 
para adquirir o bem que 
deseja comprar. Como ela 
poupa R$ 108,00 por mês, 
ela precisará acumular esse 
mesmo valor por mais  
4 meses (379,50 4 108 5 3,5 
aproximadamente), visto 
que, em 3 meses, ela não 
consegue atingir o valor 
que falta para a compra. 
Portanto, sua poupança 
deve ser acumulada 
durante 15 meses.

Professor, motive-os a refletir sobre 
a temática da charge e a criar novos 
questionamentos sobre isso, orientando-os  
a como fazer uma pesquisa rápida na 
internet, em fontes confiáveis, focando no 
tema apresentado pela charge.

2c. Espera-se que os alunos se 
posicionem favoravelmente à 
iniciativa de destinar parte do que 
se ganha para poupar. Esta ação, 
além de ser preventiva, pois o valor 
guardado pode servir para prover 
despesas extras, também pode ser 
considerada como uma forma de 
planejamento para futuras compras. 
Os alunos poderão questionar se a 
caderneta de poupança é o melhor 
tipo de investimento no Brasil atual. 
Aproveite para propor uma discussão 
sobre outras formas de rendimento 
existentes no mercado. Essa reflexão 
pode ser feita com base em pesquisa 
realizada pelos próprios alunos que 
poderão trazer para a sala de aula 
informações importantes sobre outras 
formas de poupar em nosso país.
Se ela parcelasse o valor, 
estaria sujeita a pagar os juros 
correspondentes ao tempo em que 
as prestações fossem divididas. 
Portanto, o gasto que teria para  
a compra do equipamento seria 
maior. Entretanto, ela não  
teria que esperar o tempo  
necessário para juntar o valor 
correspondente à compra do 
equipamento que deseja adquirir.
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Registre no caderno.APLICAÇÃO PRÁTICA

O gasto familiar depende de vários fatores que, ao final, podem resultar em um saldo po-
sitivo ou negativo. Esses fatores estão ligados ao número de membros da família, a quantos 
contribuem para pagar as despesas, se a moradia é própria ou alugada, ao gasto com alimen-
tação, transporte, roupa, material escolar etc.

Observe o perfil financeiro de duas famílias com o mesmo número de pessoas, com base 
nas planilhas apresentadas. Veja quais são as entradas e saídas para, depois, analisar e discutir 
sobre os gastos.

Família 1

Entradas Valor R$ Saídas Valor R$

Salário 1 1 200,00 Aluguel 700,00

Salário 2 1 800,00 Luz 80,00

Água 54,00

Celular 35,00

Mercado 600,00

Saúde 200,00

Transporte 152,00

Lazer 450,00

Investimentos 300,00

Total 3 000,00 Total 2 571,00

Saldo 429,00

Família 2

Entradas Valor R$ Saídas Valor R$

Salário 1 1 200,00 Aluguel 700,00

Salário 2 1 800,00 Luz 180,00

Água 124,00

Celular 112,00

Mercado 800,00

Saúde 300,00

Transporte 200,00

Lazer 700,00

Investimentos 0,00

Total 3 000,00 Total 3 116,00

Saldo − 116,00

1  Com a turma, analisem os gastos das duas famílias. O que vocês podem inter-
pretar sobre cada um desses gastos?

2  Se surgir um gasto extra, como compra de medicamentos ou gasto com veteri-
nário, quem estará em situação mais confortável?

3  Agora, você vai ajudar a família 2 a diminuir os gastos. Qual item merece aten-
ção à primeira vista? Que perguntas vocês fariam à família para constatar que 
estão tendo despesas além do necessário? 

Resposta pessoal. Espera-se que os 
alunos percebam que a família 1,  
além do fundo de investimento 
mensal, fica com uma reserva de 
R$ 429,00 mensalmente, o que 
pode ser utilizado para gastos 
extras; já a família 2 não tem fundo 
de investimento nem reserva para 
possíveis emergências, o que 
significa que ficará mais endividada.
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 Copie a tabela a seguir em seu caderno ou em uma planilha no compu-
tador e, depois, preencha-a com os cálculos sugeridos.

Família 2

Entradas Valor R$ Saídas Valor R$

Salário 1 1 200,00 Aluguel 700,00

Salário 2 1 800,00 Luz 180 – (180 3 0,06) = 169,20

Água         

Celular         

Mercado         

Saúde         

Transporte         

Lazer         

Investimentos         

Total 3 000,00 Total         

Saldo

 De acordo com os novos cálculos, a família 2 conseguiu não gastar além 
do que ganha? A situação em que se encontra é confortável ou é preciso 
diminuir mais os gastos?

4  Ainda em relação à redução de despesas da família 2, quais estratégias 
para um bom planejamento e gestão dos recursos financeiros vocês re-
comendariam?

• Compartilhem as soluções sugeridas com a turma e façam registros 
para posteriormente utilizarem no blogue.

O controle da vida financeira é essencial para se viver bem, pois o grande desafio não 
está em guardar ou gastar tudo o que se ganha, mas fazer uso racional desse dinheiro. 
Por isso, é necessário diferenciar o supérfluo do necessário com base no dinheiro que se 
tem, ou seja, gastar menos do que se ganha, pois imprevistos podem ocorrer e, assim, 
será possível lidar com estes sem se endividar.

Professor, explore com os alunos a ideia de porcentagem de uma quantia. Você também pode ensinar a eles 
outras maneiras de calcular a porcentagem.

Cálculo da redução de 6%  
das outras saídas:
Água: 124 2 (124 3 0,06) 5 116,56
Celular: 112 2 (112 3 0,06) 5 105,28
Mercado: 800 2 (800 3 0,06) 5 752,00
Saúde: 300 2 (300 3 0,06) 5 282,00
Transporte: 200 2 (200 3 0,06) 5 188,00
Lazer: 700 2 (700 3 0,06) 5 658,00
Investimento: 0
Novo total: R$ 2 971,04
Saldo: 28,96

Lembre-se!

Vamos supor que a renda 
familiar sofreu uma redução 
de 6%. 
Em situações como essa, 
um modo geral de calcular 
as despesas seria aplicar 
a redução em todos os 
valores. Nesse caso, cada 
despesa seria calculada da 
seguinte maneira:
despesa ajustada 5 despesa 
anterior 2 6% 
Considere: 

% ,6 100
6 0 065 5

Essa redução nem sempre 
pode ser aplicada a todas as 
despesas, como o aluguel, 
que é determinado por um 
terceiro.
Veja a redução aplicada  
ao lado, na despesa de 
energia (luz).

Praticando o cálculo da porcentagem
1 Em uma vitrine de roupas, a loja anuncia: 

 "Calça: de R$ 120,00 por R$ 102,00." Qual é o desconto em porcentagem?

2 Em algumas lojas, há desconto de 5% para compras em dinheiro. Supondo 
que a compra fosse de material escolar numa papelaria, o valor total da 
compra fosse de 45 reais e que você tivesse dinheiro em mãos no valor 
necessário para a compra, calcule quanto seria o desconto, sem utilizar 
calculadora. Compartilhe como fez os cálculos.

3 Se você trabalhasse em uma loja e precisasse calcular o valor dos produtos 
com diferentes descontos, como calcularia usando uma calculadora? Por 
exemplo, um livro de R$ 37,00 está com desconto de 12%. Se um cliente 
perguntasse o preço do livro, como calcularia? Responda a solução que 
tenha o menor número de toques na calculadora.

• Visite algumas lojas e pergunte aos vendedores como calculam esse 
valor. Verifique se calculam da mesma forma que você havia respondido 
ou se há outras maneiras mais ágeis.

DESAFIO

1. O desconto é de 15%. Esse cálculo 
pode ser feito da seguinte forma:  
inicia-se pela subtração entre o valor 
final e o valor com desconto  
(120 2 102 5 18). Pode ser organizada 
uma regra de três para se comparar os 
valores que são proporcionais:
120  100%
  18  x%
Portanto, 120 3 x 5 18 3 100

x 5 
18 3 100

120
 5 15%

2. Para calcular mentalmente o valor 
do desconto, o aluno poderá pensar 
que um desconto de 10% seria igual a 
R$ 4,50 (uma das 10 partes de 100%). 
Como o desconto de 5% representa 
a metade de um desconto de 10%, 
concluirá que o valor do desconto será 
de R$ 2,25 (a metade de 4,50).

3. Uma possibilidade será: 
3 17 %22 5
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Provavelmente você já ouviu falar em juros. Como poderíamos explicar o 
que são juros?

• Em que situação você pode ganhar juros? E quando você tem de pagá-los?

• Há mais de um tipo de juro?

Há muitas formas de pagar pelas compras efetuadas. Cada vez mais, as opções 
de pagamento visam a facilitar a liberação de crédito para o consumidor. No entanto, 
paga-se por essa “facilidade”.

Por exemplo, se você optar por comprar um produto parcelado em várias vezes, em 
vez de comprar à vista, é possível que pague juros. Já se você investir uma quantia de 
dinheiro, ganhará o valor referente aos juros sobre esse montante.

Nas duas situações, o que acontece com o credor do dinheiro? Por que isso acontece?

Entendendo juros simples e compostos
1  Calcule qual será o montante de um investimento de R$ 200,00 aplicado a 

uma taxa de juros de 2% ao mês, durante três meses, nos seguintes casos:

 a) para um investimento pagando juros simples;

 b) para um investimento pagando juros compostos.

2  Utilizando os mesmos dados da questão anterior, calcule o montante do 
investimento, utilizando juros simples e compostos e considerando um 
período de 14 meses (você pode utilizar as fórmulas apresentadas a seguir).

Espera-se que os alunos observem 
que, em ambos os casos, os credores 
do dinheiro ganham um valor acima do 
emprestado. Isso se deve ao fato de o 
credor emprestar dinheiro para o uso de 
terceiros e não poder utilizá-lo durante 
esse período.
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Questões 1 e 2. Professor, veja as Orientações para o professor. 
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Juros simples

Quando o juro do intervalo de tempo é sempre calculado sobre o capital inicial dado, 
você está calculando juros simples. Essa situação pode ser expressa em duas fórmulas:

M C J5 1 , em que 
:

:
:

M
C
J

montante
capital
valor dos juros

Z

[

\

]]]]
]]]]

e

J C i t5 3 3 , em que 

:
:

:
:

( )

J
C
i
t

  

valor dos juros
capital

juros em decimal taxa
tempo

Z

[

\

]]]]]]
]]]]]]

Juros compostos

Os juros compostos incidem sobre o capital do último mês, ou seja, sobre os juros 
anteriores, acumulando-se mais rapidamente.

Se o tempo da aplicação for muito extenso, para facilitar os cálculos, será utilizada 
a fórmula:

( )M C i15 3 1 t, em que 

:
:

: ( )
:

c
M
C
i
t

 

montante
apital

juros em decimal taxa
tempo

Z

[

\

]]]]]]
]]]]]]

Em geral, o mercado financeiro (investimentos e empréstimos) utiliza os juros com-
postos para o cálculo de suas taxas.

Professor, é importante que o aluno 
perceba que o juro, quando calculado 
no regime composto, torna-se mais 
significativo, principalmente se o 
tempo da aplicação ou empréstimo 
for longo.

3  Agora, com base nos dados das questões anteriores que você encontrou, 
monte um gráfico representando os dois casos – juros simples e com-
postos – dos primeiros quatro meses e compare a curva de aumento do 
rendimento em cada um deles.

• Lembre-se: o mercado financeiro utiliza os juros compostos, tanto para 
empréstimos e financiamentos quanto para investimentos.

4  Façam uma roda de conversa para discutir as conclusões a que chegaram  
ao refletir sobre as questões apresentadas anteriormente.

Agora é a sua vez!
Imagine três cenários em diferentes momentos no tempo:

Cenário 1

(Hoje) Você tem R$ 200,00 reais e quer fazer uma viagem que custará R$ 300,00. 
Você quer muito fazer essa viagem e acaba pagando os R$ 100,00 restantes com cartão 
de crédito. Você não sabe quando receberá mais dinheiro. Considere que, nesse mês, a 
taxa de juros do rotativo do cartão de crédito nesse banco é de 11,7% ao mês.

Observação: considere que, no pagamento com cartão de crédito, os R$ 100,00 só 
serão debitados quando completar um mês, e os juros serão cobrados a partir de então.

Cenário 2

(Em três meses) Você precisou esperar três meses para fazer a viagem, mas agora, 
depois de alguns serviços prestados, tem os R$ 300,00 e consegue pagar a viagem à vista.

Cenário 3

(Em 12 meses) No terceiro mês você juntou os R$ 300,00. Em vez de usá-lo, decidiu 
investir esse valor por oito meses, num fundo de investimento que apresentava rendi-
mento de 0,31% ao mês.

Rotativo do cartão de crédito: 
é a diferença entre o valor total 
da fatura e o pagamento realiza-
do, ou seja, é o valor que não foi 
pago e está sendo “emprestado” 
pela empresa do cartão.
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Você viu anteriormente como um endividamento pode aumentar de acordo com 
o tipo de empréstimo.

1  Em duplas, liste no caderno os tipos de empréstimo que vocês conhecem 
e estimem qual é a taxa de juros cobrada ao ano. Use o modelo a seguir.

Tipo de empréstimo Taxa de juros ao ano

2  Em seguida, façam uma pesquisa on-line para:

• conferir os tipos de empréstimo e as hipóteses levantadas quanto à taxa
de juros e compare-os com o que vocês colocaram na tabela;

• identificar quais tipos de empréstimo mais levam os brasileiros a se
endividar.

3  Com a turma, discutam, com base na pesquisa, quais são as principais 
causas do alto índice de endividamento dos brasileiros. Que tipos de ações 
ajudariam a prevenir essas ocorrências?

Professor, por meio das pesquisas, 
os alunos vão observar que é alto 
o índice de endividamento dos 
brasileiros e uma boa parte acontece 
exatamente com cartão de crédito, 
que apresenta uma das taxas mais 
altas. Isso pode ser resultado de  
uma série de fatores: alto custo de 
vida (inclusive impostos), falta de 
orientação e informação financeira 
e dos tipos de produto e serviços a 
recorrer, taxas de juros mais altas do 
mundo, entre outros. Espera-se que, 
juntos, os alunos discutam e sugiram 
formas de orientar as pessoas e 
prevenir que isso aconteça. 

©
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1  Antes de fazer qualquer cálculo, em duplas, façam o esboço do gráfico 
para cada cenário e respondam às questões a seguir.

• Como seria a curva do valor devido (rotativo do cartão de crédito) no
cenário 1 pelos próximos 12 meses? Considerando que a dívida segue
a curva dos juros compostos, vocês acham que pode saná-la tranquila-
mente?

• Como vocês representariam o cenário 2?

• Como seria a curva do valor investido e obtido no cenário 3?

• Analisem e façam comparações entre os cenários.

2  Em seguida, ao fazer os cálculos, representem os três cenários em um 
gráfico. Vocês poderão utilizar a planilha eletrônica para o cálculo de dados 
e a construção dos gráficos. E, então, respondam:

• No cenário 1, qual seria o valor da dívida após os 12 meses?

• No cenário 3, qual seria o valor total acumulado no 12o mês?

• Ainda no cenário 3, supondo que no ano seguinte o valor da viagem
sofreu reajustes de acordo com o índice da inflação, que foi de 3,25%,
quanto pagou pela viagem? Valeu a pena investir por 12 meses? Por quê?

Questões 1 e 2. Professor, veja as 
respostas nas Orientações para o 
professor.
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A origem da Matemática Financeira está ligada ao conceito de comércio. Nas civili-
zações primitivas, o comércio era realizado por trocas, com as quantidades excedentes 
que cada um possuía, sem haver a preocupação com a equivalência de valores, ou seja, 
as trocas eram feitas para suprir as necessidades fundamentais dos indivíduos.

Hoje, nas sociedades capitalistas, em que predomina o acúmulo cada vez maior de 
capital, muitas vezes as pessoas são induzidas ao consumo pelas facilidades de créditos 
oferecidas por empresas comerciais, bancos ou financeiras. Em relação a isso, não há nada 
de errado, pois gera riqueza para o país, empregos, investimento em novas tecnologias 
etc., mas o consumidor precisa saber quando, como e o que comprar.

PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Provavelmente você já ouviu falar nos dois termos: consumidor e consu-
mista. Há diferença entre eles? Se sim, qual?

• Há vários tipos de anúncios publicitários para atrair os consumidores, 
como “menor prestação do mercado, venham conferir”; “juros 0%”, entre 
outros. Você acha que influenciam na decisão de compra do consumidor? 
Por quê?

• Você acha que esse tipo de anúncio deixa claro para o consumidor o real 
valor que ele pagará no final? Justifique sua resposta.
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Um dos meios de se saber como comprar consiste em comparar o valor total pago a prazo 
(montante) com o valor pago à vista (capital inicial), por meio de cálculo de juros e porcentagem.

Todo consumidor, incluindo você, precisa saber questionar as taxas de juros e não só levar em 
consideração se o valor cabe ou não no orçamento mensal, ou seja, não deve se deixar influenciar 
pelos slogans: “Prestações que cabem no seu bolso”, “A menor taxa de juros”, entre outros, uma 
vez que, aumentando os prazos para os pagamentos, os juros também aumentarão, o que pode 
comprometer seu poder de endividamento.

Refletindo sobre as causas do consumo  
e os efeitos nas relações e nas nossas vidas

Leiam a seguir os depoimentos de dois jovens entrevistados em uma pesquisa que aborda o 
consumo e os hábitos de jovens ativistas de diversas causas. Eles falam sobre suas percepções e seus 
hábitos relacionados ao consumo.

Jovem 1
“Eu não classificaria o consumo 100% como negativo [...] Até porque, olhando o consumo de 

um jeito amplo, né, e não de compras. E hoje em dia eu acho que o consumo não é só passivo. 
Por exemplo, o exemplo dos festivais de música. Tem festivais que você pode ir, consumir ele 
até esgotar, ir embora e tá tudo certo. E tem festivais que não. Tem pra mim um consumo que 
é responsável, então que eu tô ali consumindo e interagindo, que eu faço parte do que eu estou 
fazendo e tem um consumo que é sozinho, sabe? Essa passividade é alienante, sabe? Tem a ne-
gatividade do conforto... Do conforto alienante do consumo. Mas a gente pode consumir várias 
coisas. A gente pode consumir cultura, a gente pode consumir a informação.”

Jovem 2
“Acho que não dá para dizer que a pessoa não consome. [...] eu não sou materialista de ficar 

comprando, comprando, comprando, quero comprar isso, quero comprar aquilo, longe disso. 
Eu busco sempre usar ao máximo aquilo que eu tenho, usei e comprei. Não sou suscetível ao 
marketing. Então, eu compro algumas coisas e uso elas realmente ao máximo. Eu só vou trocar 
quando realmente aquilo não estiver mais atendendo. E não porque fui influenciado, porque 
falaram que é o mais bonito, porque falaram que é dez por cento mais rápido e assim por diante. 
Então o consumo, ele é inevitável. Ele faz parte da vida. O consumismo é uma doença. Então... 
Inclusive em termos de psicologia o consumismo geralmente está ligado a um vazio emocional. 
Então você tenta preencher aquele vazio que você tem dentro, aquela tristeza com shopping, 
com comida... Então o consumo ele é necessário, ele faz parte. E consumismo pra mim é um 
distúrbio, uma doença, alguma coisa que a pessoa está tentando preencher com aquilo e também 
é fato que a indústria toda ela é programada pra isso, fazer a pessoa consumir.”

ROCHA, R. M.; PEREIRA, S. L. O que consomem os que não consomem?  
Ativistas, alternativos, engajados. Intercom 2016. São Paulo, v. 41, n. 2,  

p. 107-120, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/interc/v41n2/ 
1809-5844-interc-41-2-0107.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2020.

Em seguida, reflita e responda:

1  Como você avalia o seu perfil de consumo? Que tipo de coisas ou experiências você 
prioriza?

2  Com a turma, troquem opiniões sobre os seguintes assuntos:

• O consumo (usar um tipo de roupa ou estilo para apresentar-se visualmente, ter certos 
objetos etc.) é influenciado pela necessidade de fazer parte? 

• Quais são os sentimentos gerados quando, por trás do consumo, existe alguma pressão 
(social, dos meios de comunicação etc.)? Expressem livremente as palavras que vêm ao 
se fazerem essa pergunta. Com elas, construam uma nuvem de palavras, utilizando 
alguma ferramenta disponível na internet.  Compartilhem essa nuvem no blogue do 
projeto.

3  Ainda com a turma, criem uma performance artística – slam, rap, música, dança, teatro, 
ou outra – a ser apresentada e filmada, que expresse ideias, percepções, sentimentos e 
análise crítica relacionadas ao consumismo. 

3. Professor, no processo 
de criar uma performance 
artística, oriente-os a:
• definir funções: os que 

vão preparar materiais 
de apoio, os que 
vão pensar e criar a 
performance, os que 
vão se apresentar e 
os que vão filmar e 
registrar;

• valorizar o processo: 
da construção, do 
ensaio e dos ajustes;

• reconhecer e incluir 
as diferenças que 
surgirem no processo 
de criação da 
performance;

• compartilhar o vídeo 
da apresentação no 
blogue do projeto.
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Registre no caderno.APLICAÇÃO PRÁTICA

1 O celular de Mariana quebrou e ela precisa comprar um novo, porque usa para traba-
lhar, mas não tem nenhuma reserva. Ao passar em frente a uma loja, viu o celular que 
deseja por R$ 1100,00. Conversando com o vendedor, descobriu que, se comprasse à 
vista, teria um desconto de 10% do valor anunciado, mas também havia a possibilidade 
de comprá-lo a prazo, em 12 prestações de R$ 110,00.

a) Calcule o valor do celular se comprado à vista e se comprado a prazo.

b) Analisando as duas opções, qual é a diferença entre o valor do celular a prazo e  
o valor do celular à vista? Essa diferença representa um aumento de quanto porcento?

c) Imagine que Mariana não precisasse comprar o celular agora. Se ela investisse os 
R$ 110,00 mensalmente por 12 meses, a um rendimento de 0,23% ao mês, quanto 
ela pouparia?

Consumir de forma planejada e consciente não significa deixar de comprar, mas sim agir 
com responsabilidade diante de uma compra, de maneira que não ultrapasse o orçamento. 
Com o planejamento financeiro, é possível consumir mais e melhor, evitando o desperdício.

a) À vista, o valor do desconto  
é de R$ 1100 # 0,1 5 R$ 110,00.
Portanto, o valor do celular  
à vista é de R$ 1 100,00 2  
2 R$ 110,00 5 R$ 990,00.
A prazo, o valor do celular 
será o produto da quantidade 
de prestações pelo valor da 
prestação. Portanto, o celular a 
prazo custa R$ 110,00 # 12 5 
5 R$ 1 320,00.

b) Cálculo da diferença do celular 
a prazo para o celular à vista:  
1 320 2 990 5 330.
Portanto, a diferença  
é de R$ 330,00.
Considerando Vf o valor final,  
Vi o valor inicial e i a taxa de 
aumento, temos:
Vf 5 Vi # (1 1 i) ]  
] R$ 1 320,00 5 R$ 990 # (1 1 i ) ] 
] (1 1 i ) 5 1,3333 ]  
] i 5 0,333
Assim, essa diferença representa 
um aumento de 33,33%, 
aproximadamente.

c) M 5 c (1 1 i)t 5  
5 110 3 (1 1 0,0023)12 5  
5 1 320 3 1,027 5 35,64
Pouparia R$ 35,64. Planejando as despesas  

familiares e criando uma reserva
Leia o trecho a seguir.

Como organizar o orçamento doméstico em quatro passos
Sophia Camargo
Do UOL, em São Paulo
09/06/2015

AÍ TEM LINGUAGEM

[...]

Cuidado com os gastos fixos

O professor Samy Dana, da Fundação Getúlio 
Vargas, diz que as despesas fixas, tais como super-
mercado, água, luz, telefone, condomínio, escola, 
plano de saúde, TV a cabo, internet, idealmente 
devem estar limitadas a 50% da renda. “Se estiver 
muito acima disso, é hora de repensar o padrão de 
vida para adaptar à realidade da renda.” Se a família 
estiver temporariamente endividada, é possível cor-
tar despesas supérfluas para resolver esse desajuste 
temporário. Mas se os gastos fixos consomem a 

maior parte da renda mensal, é sinal que a família 
está vivendo acima do padrão de vida.

Para que possa viver melhor, deve reduzir esses 
gastos e se organizar para poupar ao menos 10% da 
renda todo mês. “Isso deve ser uma decisão muito 
bem pensada, pois requer uma mudança estrutural, 
como mudar de casa ou trocar de escola”, afirma Dana.

CAMARGO, Sophia. Como organizar o orçamento 
doméstico em 4 passos. UOL, 9 jun. 2015. Disponível 
em: <https://economia.uol.com.br/financas-pessoais/

noticias/redacao/2015/06/09/como-organizar-
o-orcamento-domestico-em-quatro-passos.

htm?cmpid=copiaecola>. Acesso em: 13 dez. 2019.

1  No caso das despesas de sua família, qual é o percentual atual de gasto 
com as despesas necessárias?

• Para responder a esse questionamento, retome a tabela com as despesas 
familiares. Você se lembra de que havia identificado a proporção das 
despesas essenciais, planejáveis e não essenciais? Reveja os cálculos e 
as conclusões obtidos anteriormente.

2  Depois, em casa, releia o trecho com o(s) seu(s) responsável(is), analisem 
as afirmações do Prof. Samy Dana, relembrem a tabela com as despesas 
familiares e discutam algumas questões, como as sugeridas a seguir.
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• A proporção atual é a única possível no momento ou pode ser ajustada?
• Existem despesas que haviam sido classificadas como essenciais que 

podem ser reduzidas ou postergadas?
• Existem despesas não essenciais que podem ser reduzidas?
• Pensem e façam ajustes cuidadosamente, pois o outro extremo também 

pode ser arriscado. Por exemplo, não vale a pena reduzir as despesas 
essenciais e poupar, se isso for gerar uma dívida ou colocar a família 
em algum risco. Portanto, avaliem a realidade atual e façam ajustes aos 
poucos, pois o importante é começar a aplicar e poupar num percentual 
que seja possível.

3  Na própria tabela, acrescentando as colunas necessárias ou em um ca-
derno, anotem:
• o percentual que será adotado por vocês;
• as datas e os valores de entradas mensais. Então, para cada um des-

ses valores, calculem qual será o percentual destinado a cada tipo 
(essencial, planejável e supérfluo).

4  Definam quem fará e como será feita essa divisão e “reserva” de recursos, 
questionando:
• Qual é o objetivo dessa reserva? O percentual para despesas planejá-

veis será mantido onde? Em uma conta bancária? Será investido? Por 
quanto tempo?

Conhecendo os tipos de investimento
Você conhece algum tipo de investimento? Qual(is)? Sabe dizer qual é o rendimento 

mensal ou anual dele(s)?

1  Em duplas, façam uma pesquisa on-line para responder às questões a seguir.
• Quais são as principais categorias de investimento? Quais são as diferenças?
• Façam uma tabela, incluindo dados como taxas cobradas (administrativa, 

de custódia e Imposto de Renda) e o tempo mínimo de investimento.
• Criem um glossário com termos-chave, incluindo palavras como liquidez, 

risco, resgate etc.
• Criem um material – em meio digital ou impresso, usando números ou 

diagramas e símbolos – para compartilhar, primeiro com a turma, as infor-
mações pesquisadas, de uma maneira simples, prática e aplicável. Depois, 
compartilhem as informações no blogue.

Divulgando o andamento do projeto  
para a comunidade escolar

Com base no que vocês aprenderam até agora, organizem uma intervenção na es-
cola. Peçam, primeiro, permissão à diretoria e vejam qual espaço será destinado a isso. 
Ao ter noção de onde será feita, analisem qual é a melhor maneira de expor o conteúdo 
produzido até agora, se por meio de cartazes, banners, painéis, infográficos etc.

Os conteúdos devem ser baseados nos temas vistos, como planejamento financei-
ro, orçamento familiar, consumidor e consumista, consumo consciente, entre outros 
que surgiram durante as discussões e reflexões. Lembrem-se de que esses conteúdos 
devem ser informativos e ter uma linguagem clara e apropriada aos gêneros textuais 
utilizados, bem como ao público-alvo. Além disso, devem ter apelo visual para chamar 
a atenção do leitor. Para isso, vocês podem usar imagens, cores, letras de formato e 
tamanho diferentes etc. Sejam criativos!

No início da intervenção, expliquem o objetivo de fazê-la, como o projeto está sendo 
desenvolvido e qual será o produto final, já anunciando que haverá o lançamento do blogue.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Pelo que viu até agora, você acha importante fazer um planejamento finan-
ceiro? Por quê?

• Colocar todas as contas no papel pode ajudar a planejar as finanças?

• Em sua opinião, qual é o maior objetivo de se fazer um planejamento 
financeiro?

Para elaborar um planejamento financeiro, vários elementos devem ser levados em 
conta, prevendo quais serão os gastos futuros baseados nos atuais e nos objetivos a 
que se quer chegar em determinado período.

Planejando o futuro
1  Faça uma previsão de suas despesas para os dois primeiros anos após o 

término do Ensino Médio. Comece fazendo uma estimativa dos tipos de 
despesas, dos valores e dos possíveis rendimentos. Para isso, reflita sobre 
o seguinte:

• O que você pretende fazer após o término do Ensino Médio? Você acha 
que estará estudando? Trabalhando? Montando um empreendimento?

• Com base no que pretende fazer, experimente listar as categorias e os 
valores para despesas. Na dúvida, prefira prever despesas um pouco  
a mais:

– Se continuar os estudos, fazendo um curso técnico ou universitário, 
por exemplo, é possível que seja pago? Quais seriam as despesas?

– Para esse objetivo, quais seriam as despesas relacionadas (materiais 
escolares, transporte, refeições etc.)?

• Você pensa em montar um empreendimento? Você já pesquisou quais 
são os passos? Já orçou o valor de taxas para abrir uma empresa? E 
o valor do investimento de seu negócio (espaço, se for preciso, mate-
riais, divulgação etc.), já chegou a orçar? No caso de abertura de uma 
empresa, são necessários um bom plano de negócios, muito estudo e 
trocas com quem já passou pela experiência, para tomar tal decisão.

• Você pensa em mudar da casa de seus pais e ir morar em outro local? 
Aproveite as categorias listadas na tabela com as despesas familiares 
e orce todas elas para essa nova realidade.

• Você teria alguma atividade para gerar renda? Por exemplo: trabalho, está-
gio ou prestação de serviços? Qual seria o valor mensal? Seja realista, para 
não estimar valores que você gostaria, mas nem sempre são reais. Pense 
nas suas habilidades e no que sabe fazer, veja qual atividade econômica 
se encaixa mais no seu perfil. Pesquise qual é a média dos salários para 
a função escolhida e veja uma projeção de ganho para daqui a dois anos. 
Ou você também pode perguntar a algum conhecido, que tenha acabado 
de terminar o Ensino Médio e começado a trabalhar em algo que interessa 
a você, qual é a média de ganho.
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2  Levando em consideração que as despesas 
conhecidas têm base nos custos do momento 
atual, em duplas, pensem como projetá-las para 
o futuro. Depois, conversem sobre:

• O custo de produtos, serviços e taxas (por 
exemplo, um aluguel) se mantém sempre o 
mesmo ao longo dos anos?

• A taxa que deve ser considerada e insira nos 
cálculos. Como você os fez?

Aprendendo com quem passou 
pela experiência

Com a turma, façam um levantamento das profissões 
que foram consideradas para a atividade anterior. Escolham 
três ou quatro principais. Com o professor e os representan-
tes da coordenação, conversem para identificar ex-alunos 
(de preferência) ou profissionais do círculo de contato dos 
alunos, do professor ou da coordenação, que poderiam 
compartilhar suas experiências.

Em seguida, convidem essas pessoas para contar as 
experiências delas, principalmente no que se refere ao 
planejamento financeiro. Marquem dia e horário que seja 
bom para todos e tenham um roteiro de perguntas pre-
viamente elaborado.

Alguns dias antes da entrevista, enviem o roteiro para 
o convidado saber quais são as possíveis perguntas e se 
preparar para respondê-las. Mesmo tendo um roteiro pré-
vio, podem surgir outras questões durante a entrevista. Só 
tomem cuidado para não fugirem do tema.

Para o roteiro, pensem em algumas informações que 
gostariam de obter ou que foi difícil para vocês estimarem 
no planejamento que fizeram. A seguir, há sugestões de 
perguntas para elaborar o roteiro.

1. Espera-se que os alunos respondam que se deve considerar a taxa de inflação de um ano para outro. Há vários 
índices, mas o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é o oficial. Para encontrar o valor da despesa 
no futuro, deve-se calcular como juros compostos, considerando-se o índice de inflação como juros e o tempo (por 
exemplo, 3 se o primeiro ano de formado for daqui a três anos).

Informem também ao convidado quanto tempo levará 
a entrevista, para que as respostas não sejam muito longas 
nem muito curtas.

Lembrem-se de registrar a entrevista, seja tomando 
nota, gravando ou filmando, pois poderão utilizar esse 
conteúdo no blogue.

Ajustando o planejamento
Agora, volte à sua planilha de planejamento para 

ajustá-la aos novos valores com base nos depoimentos.

1  Pense, com base nessa planilha, quanto você 
pode e está disposto a investir por mês. Lembre-
-se de deixar uma reserva para as emergências 
ou imprevistos.

Definido o quanto será investido, é o momento de 
conhecer as diversas possibilidades de investimentos. Há 
aqueles considerados de baixo risco, os de médio risco e 
os de alto risco.

Conhecendo os diferentes  
tipos de investimento
1  Para saber mais, faça, em dupla, uma pesquisa 

on-line com o intuito de entender melhor o que 
são esses riscos e quais tipos de investimentos 
entram em cada uma dessas categorias. Assim, 
vocês poderão fazer uma escolha consciente do 
melhor investimento para vocês.

• Selecionem as informações e registrem as que 
acharem mais interessantes em uma folha à 
parte ou no Caderno de ideias. Esse material 
também poderá ser usado no blogue.

• Durante a pesquisa, provavelmente vocês 
encontrarão diversos sites oferecendo simula-
dores de juros e cálculos de rendimento para 
alguns investimentos. Vocês podem utilizar 
um deles para calcular os rendimentos do 
montante que investirão dentro do prazo pre-
determinado, assim terão mais um elemento 
a ponderar na escolha do melhor investimento 
para o seu perfil.

2  Com a turma, discutam algumas questões re-
lacionadas às possibilidades de investimento, 
como as sugeridas a seguir.

• Há diferença entre os rendimentos das apli-
cações?

• Há aplicações nas quais se corre o risco de 
perder dinheiro ao invés de ganhar?

• Para quem começa a formar uma reserva, é 
melhor depositar o dinheiro em um fundo de 
investimento de baixo risco ou de alto risco?

• É vantagem deixar o dinheiro guardado em 
casa, em um cofre pessoal?

Roteiro de perguntas para entrevista

 • Qual é o objetivo da entrevista? Quem é o público-

-alvo?

 • Quais informações vocês já sabem e gostariam de 

aprofundar?

 • Quais informações seriam úteis para vocês, como:

– tipos de despesas a considerar;

– exemplo de planilha financeira com categorias 

de despesas;

– ideia de renda inicial após período de expe-

riência;

– opções de investimento a considerar para esse 

caminho profissional. Por onde começar? Quais 

são os sacrifícios e os benefícios?
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No início deste projeto, você e sua turma criaram um blogue para orientar e dar 
dicas de estratégias e ferramentas para os planejamentos financeiros pessoal, familiar e 
até profissional. Vocês também postaram algumas informações e aprendizados obtidos 
ao longo das etapas.

Agora chegou o momento de retomar todo o conteúdo gerado e produzir outros 
conteúdos significativos, com base no que aprenderam durante as pesquisas, análises, 
discussões e entrevistas.

O planejamento de quem escreveria qual conteúdo e qual seria a ordem das 
postagens já foi estabelecido inicialmente. Agora, com o conhecimento mais apro-
fundado, vocês podem rever esse planejamento, fazendo os ajustes que considerarem 
necessários.

Para ajudá-los com a produção textual e a visual, a seguir, há a sugestão de um 
mapeamento de conteúdo.

Mapa de conteúdos

Etapa O que foi produzido nessa etapa Principal aprendizado adquirido

1                         

2                         

3                         

4                         
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O compartilhamento de 
ideias, seja em dupla, grupo, 
seja com toda a turma, é uma 
oportunidade de expressarmos 
nosso ponto de vista e ouvirmos 
ideias novas.

Lembrem-se de que os conteúdos postados no blogue 
podem ser de vários tipos, como artigos de opinião e cien-
tíficos, infográficos, vídeos, reportagens, notícias, dicas etc. 
As ferramentas também podem ser as planilhas que vocês 
criaram, os simuladores que utilizaram etc.

No blogue podem ser usadas várias estratégias para 
fornecer dicas e orientações, como:

 • palestras ou entrevistas sobre planejamento finan-
ceiro com especialistas, familiares ou pessoas da 
comunidade;

 • seção de perguntas e respostas para apoiar quem tiver 
dúvidas financeiras;

 • indicação, por meio de hiperlinks, sites, matérias ou fer-
ramentas sobre investimentos, taxas, empréstimos etc.

Para todo material que não for autoral, ou seja, for uma reprodução ou redireciona-
mento/compartilhamento de outro site ou imagens/falas de pessoas (como no caso das 
entrevistas), será necessário autorização dos detentores de direitos, seja autoral ou de 
imagem, antes de serem publicadas. Certifiquem-se de ter tudo isso em ordem. Caso 
precisem, peçam um modelo de autorização à coordenação da escola ou utilizem algum 
disponível na internet, fazendo os devidos ajustes e tendo a aprovação do professor ou 
da escola.

Antes de lançar o blogue ao pessoal da escola e aos familiares, vocês poderão fazer um 
teste com um grupo restrito, que represente esse público, convidando alguns colegas de 
outras turmas do Ensino Médio e alguns familiares para navegarem e testarem o blogue 
e darem sua opinião.

Divulgando, lançando e apresentando o blogue
Para organizar o trabalho, montem uma tabela especificando quais são as equipes 

responsáveis por qual tarefa, os prazos para realizá-las, os materiais e as ferramentas 
necessários etc. Esse levantamento dará a vocês um panorama do cronograma e das 
atividades que devem ser realizadas. A seguir, uma ideia de como pode ser feito.

Panorama geral

Tarefas Subtarefas Responsáveis Prazos

Divulgação                    

                                  
Lançamento on-line                   

                                  

Para cada tarefa, formem uma equipe de trabalho com um responsável. Em cada 
tarefa, haverá as subtarefas, que também devem ter responsáveis por elas. Essas sub-
tarefas são todos os passos necessários para realizar a tarefa principal.

Após o lançamento, façam um acompanhamento mais próximo do público e sua reação:

 • Verifiquem se as informações estão sendo acessadas, se são claras e úteis ao público;

 • Identifiquem qual é a reação do público; 

 • Estejam abertos a receber sugestões e críticas; 

 • Respondam às dúvidas, elogios e críticas.

Professor, tanto para a produção 
dos conteúdos como para a 
apresentação, o professor de Língua 
Portuguesa pode ser envolvido, 
trazendo os conhecimentos dessa 
área para serem aplicados na prática 
e orientar os alunos.
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A avaliação precisa ser realizada por todos (professores e alunos), de maneira que sejam 
verificadas as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhecimento envolvidas no Projeto.

Deve ser vista como uma oportunidade para melhorar e aprimorar o projeto e desenvolver 
um produto ainda melhor com o resultado obtido.

Após o término do produto final, da apresentação e da divulgação, começa o processo de 
avaliação, iniciando pela sua, a qual servirá de base para a da turma e da feita pelo coordenador.

Avaliação do projeto e autoavaliação

Sim Não Parcialmente

A nossa organização contribuiu para o bom andamento das tarefas e a condução 
do trabalho?       

As estratégias escolhidas nas etapas foram bem encaminhadas?       

Houve necessidade de ajustes das estratégias durante a realização de cada tarefa?       

O tempo sugerido para o desenvolvimento do projeto foi adequado?       

Os conhecimentos abordados sobre Matemática Financeira foram suficientes  
para o desenvolvimento do projeto?       

Consegui calcular as porcentagem e taxas de juros simples e compostos?       

Consegui fazer análises críticas em relação a compras a prazo e à vista?       

Consegui compreender consumo e consumismo?       

Consegui organizar minha vida financeira?       

Consegui alcançar os objetivos almejados?       

Contribuí de alguma forma para a organização do orçamento familiar da minha casa?       

O produto final contribuiu para o meu protagonismo?       

Para reflexão
 • Tive dificuldade em alguma área do conhecimento que fez parte deste projeto? Se sim, o 

que preciso fazer para avançar?
 • O que aprendi sobre estratégias e ferramentas de planejamento financeiro?
 • Quais foram outros aspectos que facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento do projeto?

Avaliação em turma
Para essa discussão, façam uma roda de conversa e combinem os acordos, quem iniciará, 

se os comentários serão feitos após ou durante a exposição de cada colega, qual será o sinal 
indicando que se quer a vez de falar etc. Depois que todos tiverem exposto suas percepções 
sobre o projeto, discutam algumas questões adicionais, como as sugeridas a seguir:

 • O que faríamos diferente se tivéssemos de refazer o projeto?
 • Quais ensinamentos podemos utilizar em outros projetos?
 • Há alguma etapa que faríamos diferente, ou acrescentaríamos, ou tiraríamos do projeto?
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BENDER, W. N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o  
século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.
O livro apresenta uma metodologia diferenciada para as salas de aula do século XXI, 
baseada em projetos, apontando para a necessidade de experiências significativas 
com base no mundo real, a fim de auxiliar no processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes.

BERBEL, N. A. N.  As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes.  
Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011. Dispo-
nível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc/article/view/10326/0>. 
Acesso em: 25 nov. 2019.
O artigo traz uma reflexão sobre o desenvolvimento da aprendizagem autônoma dos 
estudantes, com exemplificação de alternativas metodológicas, além de mostrar que a 
interação entre professor e aluno é uma das principais fontes para melhorar a qualidade 
motivacional do segundo e contribuir para uma aprendizagem autônoma.

DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. São Paulo: Ática, 2011. v. 1.
O livro é destinado a estudantes da 1a série do Ensino Médio, trazendo conceitos, defi-
nições, exemplos e exercícios de Matemática.

GRANDO, N. I.; SCHNEIDER, I. J. Matemática financeira: alguns elementos históricos e 
contemporâneos. Campinas: Zetetikpe – FE – Unicamp, v. 18, n. 33, 2010. Disponível 
em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646693>. 
Acesso em: 13 dez. 2019.
O artigo mostra a importância do estudo da Matemática Financeira para a vida das 
pessoas e na educação, além de trazer alguns elementos históricos que podem auxiliar 
na compreensão da sua origem.

IEZZI, G.; HANZZAN, S.; DEGENSZAJN, D. Fundamentos da Matemática elementar, São 
Paulo: Atual, 2013. v. 11.
O livro traz conceitos, definições, exemplos e exercícios de Matemática Comercial, 
Financeira e Estatística descritiva. 

MATIOLI, C. E. R. A educação financeira como proposta para um planejamento finan-
ceiro responsável: reflexões a partir de uma unidade didática. In: Os desafios da escola 
pública paranaense na perspectiva do professor PDE, Governo do Estado do Paraná, 
2016. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/
pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_mat_unioeste_cristianeelisereich.pdf>. 
Acesso em: 13 dez. 2019.
O documento traz um projeto de Matemática Financeira, baseado em investigação, 
reflexão e conscientização de um planejamento financeiro, além de mostrar a neces-
sidade de tomadas de decisão conscientes relativas à vida financeira para controlar o 
consumismo elevado.
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Professor, os alunos já devem ter alguns conhecimentos prévios, pois 
esse tema é bastante explorado nas diversas mídias. Discuta com eles as 
questões propostas, para que eles expressem suas opiniões e compartilhem 
experiências de vida sobre esse tema, sempre de forma ética e preocupada 
em não deixar ninguém constrangido, pois este é um assunto sério e deve 
ser tratado com responsabilidade. É fundamental que eles percebam a 
importância de discutir essa temática com a comunidade escolar,  
por meio de redes sociais e discussões presenciais.

Resposta pessoal. Espera-se que 
os alunos percebam a tristeza e o 
isolamento que a imagem transmite. 
É um local isolado, sem ninguém à 
volta, e, da perspectiva em que a 
foto foi tirada, parece que ele não 
tem fim, mostrando que a caminhada 
daquela pessoa é longa e solitária. O 
sol parece estar se pondo, trazendo 
pouca luz e anunciando que logo 
estará escuro. Observando melhor, 
não há luzes no local, então, quando 
o sol se pôr, a escuridão será 
grande. Também podemos observar 
a posição da pessoa sentada, com 
a cabeça baixa, em disposição 
quase fetal, confirmando a primeira 
impressão: tristeza e isolamento.  
Aproveite o momento e pergunte 
se eles costumam sentir tristeza e 
em que momentos esse sentimento 
ocorre ou a que está relacionado. 
Converse um pouco sobre angústias 
e dúvidas inerentes à fase do Ensino 
Médio e abra espaço para que 
eles falem um pouco sobre essas 
questões. 

Resposta pessoal. Espera-se que os 
alunos indiquem que é uma doença 
e que os sintomas nem sempre são 
claros, pois há pessoas que continuam 
interagindo com amigos e familiares, 
sorrindo, saem para se divertir, mas, 
na realidade, sofrem de depressão. 
Outros deixam transparecer de forma 
mais clara. 

Resposta pessoal. Espera-se que 
os alunos comentem que o mundo 
contemporâneo, com tanta pressão 
no trabalho ou no ambiente escolar 
por resultados e maior produção em 
menor prazo, acelerando o processo 
de forma intangível, faz com que 
as pessoas tenham a sensação de 
que se tem cada vez menos tempo 
para atender a todas as demandas 
da vida social; além disso, também 
há a pressão da sociedade para que 
estejamos inseridos nos padrões 
estabelecidos. Esses são alguns 
elementos que contribuem para o 
aumento de casos de depressão e 
ansiedade entre crianças, jovens  
e adultos.

Com a turma, observem e analisem a imagem. Depois, respondam às questões a 
seguir:

• Quais as relações que você percebe entre a imagem e a depressão?

• Vocês já ouviram falar em depressão? Saberiam explicar alguns sintomas?

• Vocês têm ideia das possíveis causas da depressão? 

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, serão investigados aspectos para 
explicar melhor as causas e os sintomas da depressão. Você, com seus colegas, vão 
pesquisar, analisar e pensar em medidas para ajudar quem sofre com essa doença e 
propor algumas medidas para que possam lidar melhor com ela.

Justificativa 
A temática proposta para este projeto justifica-se por sua grande repercussão nos 

últimos anos, nas mais diversas mídias, sendo assunto de reportagens, livros, palestras 
e postagens em redes sociais. 

Considerada por muitos o mal do nosso século, a depressão tem atingido um nú-
mero cada vez maior de crianças, jovens e adolescentes, o que abre um alerta para pais, 
educadores e governo, deixando de ser uma preocupação apenas do mundo adulto. 

Professor, este projeto proporcionará aprendizagens matemáticas por meio de 
um tema relevante que precisa ser discutido na escola com os adolescentes.

A depressão é um problema de saúde pública e afeta a vida de milhões de pessoas no mundo,  
não sendo, muitas vezes, percebida por familiares e amigos.
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Envolver todos nessa discussão para compreender as causas e os sintomas da depres-
são é importante em um cenário em que estamos cada vez mais expostos e com menor 
privacidade devido às mídias sociais, que podem levar esse público ainda em formação 
da euforia à tristeza em segundos, por causa das interações com os amigos virtuais.

Ter um momento para refletir e analisar os dados obtidos com a pesquisa a ser 
elaborada e aplicada, para depois fazer a curadoria do material coletado e a produção 
de texto, e publicá-lo em revista digital levará os alunos a protagonizarem as ações 
empreendidas durante o projeto, desenvolvendo o senso crítico e tendo oportunidade 
de expressar suas opiniões e debater suas ideias, utilizando argumentos embasados 
em informações de fontes seguras. 

A construção deste projeto trará oportunidades aos alunos de observarem situações 
reais, de trazer as questões relacionadas à depressão para a realidade que vivenciam e 
fazer uma leitura crítica, observando o que dizem as fontes de informação e checando 
a sua veracidade.

Para entender e refletir sobre a depressão na adolescência, o tema deste projeto, será 
necessário fazer diversas pesquisas bibliográficas e de campo, o que envolverá conceitos 
e linguagens próprias da área da Matemática, de Linguagens e de Ciências da Natureza. 

Os dados obtidos ajudarão na produção textual para a revista digital, que será 
publicada e divulgada para a comunidade escolar, local e, quem sabe, do mundo todo, 
fazendo com que esse produto final tenha a função de informar e despertar a curio-
sidade para uma problemática social e proporcionando discussão e oportunidade de 
encontrar soluções que ajudem a quem sofre com a depressão.

Situação-problema
Ao longo dos últimos anos, vem aumentando significativamente, nas mídias im-

pressa e digital, reportagens e notícias sobre a depressão na adolescência. Muito se 
tem debatido sobre esse tema para informar ao maior número possível de pessoas os 
sintomas da doença e como tratá-la.

Tal fato nos leva a várias reflexões e a pensar em quais soluções e medidas poderiam 
ser propostas para resolver esse problema, que aflige tantas pessoas no Brasil e em 
outros lugares do mundo, bem como na comunidade escolar e local.

Para chegar a esse ponto, parte-se da pergunta problematizadora: “Depressão na 
adolescência: o que fazer para combater?”, traçando caminhos que nos levem a pro-
postas de soluções e esclarecimentos sobre o assunto. 

Nessa trajetória, usaremos várias ferramentas, como pesquisa bibliográfica e de 
campo, uso de dados estatísticos de gráficos, tabelas e cálculo da média aritmética, 
análise e discussão de resultados pós-pesquisa e produção textual. 

Essa temática também envolve outras áreas do conhecimento, como Linguagens e 
suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias. 

Desse modo, para divulgar os resultados das pesquisas, análises e discussões, 
vocês criarão e produzirão uma revista digital para comunicar e divulgar informações, 
propondo uma ou mais medidas para combater o problema da depressão, gerando 
conhecimentos e exercendo autonomia na sua vida e na de seus colegas.

Essa temática requer atenção especial, quando pensamos em relacioná-la com a 
Educação, pois envolve uma relação direta com a saúde física e emocional das pessoas, 
por isso deve ser abordada com cuidado, responsabilidade e ética.

O desafio é articular o tema inspirador com os objetivos propostos e o uso da 
mídia digital, para responder à questão "Depressão na adolescência: o que fazer para 
combater?", que resultará no produto final, publicado e divulgado em rede social, e 
compartilhado com a comunidade escolar e externa, que tecerá comentários e acres-
centará sugestões. 

OBJETIVOS

• Reconhecer, refletir, 
cooperar e tomar de-
cisões éticas e res-
ponsáveis, pautadas 
na análise dos resul-
tados relacionados à 
saúde, mobilizando 
e articulando concei-
tos, procedimentos e 
linguagens próprias 
da Matemática.

• Investigar questões de 
impacto social que mo-
bilizem ações coletivas 
para solucionar even-
tuais problemas na es-
cola e na sociedade.

• Planejar e executar 
pesquisa de campo, 
analisando e usando 
dados coletados dire-
tamente e em diferen-
tes fontes; interpretar 
e apresentar os dados 
por meio das medidas 
de tendência central e 
das medidas de dis-
persão, utilizando re-
cursos tecnológicos.

• Produzir textos utili-
zando gêneros jorna-
lísticos, como reporta-
gens e artigos cientí-
ficos, para alimentar a 
revista digital. 

• Produzir uma revista 
digital para veicular 
informações sobre de-
pressão na adolescên-
cia obtidas pelas pes-
quisas e análises.

• Publicar e divulgar a 
revista digital em mí-
dia social.  
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INÍCIO DO PROJETO: ■■ /■■ /■■ .

Etapa 1: Entendendo a depressão – em grupos, será 
levantado o conhecimento prévio por meio de questões 
mobilizadoras, o que os levará a perceber o que ainda 
precisam saber para focar a pesquisa. Esta também é 
a fase de planejamento das questões, que deverão ser 
respondidas ao longo de todas as etapas, quando o tema 
será aprofundado. Também se iniciará a discussão de como 
as informações serão disponibilizadas na revista digital e 
haverá consulta a alguns especialistas, além da criação de 
infográficos com base em dados obtidos em pesquisas 
bibliográficas.

Etapa 2: Os bastidores da revista digital – compreen-
der as principais características de uma revista digital e 
planejar os passos de como produzi-la.

Etapa 3: Seleção e análise de pesquisas sobre o tema – 
utilizar dados de pesquisa estatística para aplicar conceitos 
matemáticos que poderão ser utilizados no projeto, como 
medidas de tendência central e de dispersão, interpretando 
os dados estatísticos de tabelas e entendendo como são 
organizados e compostos. 

Etapa 4: Pondo a mão na massa – planejar pesquisa 
de campo, elaborar questionário, tabular e compilar os 
dados para posteriormente criar tabelas e gráficos, analisar 
medidas de tendência central e de dispersão e produzir 
textos que comporão a revista digital.

Etapa 5: Elaboração da revista digital – colocar em 
ação o que foi planejado previamente para produzir a 
revista digital: produção textual, seleção e aplicação de 
imagens, diagramação etc. 

Etapa 6: Divulgação do projeto – lançamento e divul-
gação da revista digital para a comunidade escolar e local. 

Etapa 7: Avaliação do projeto

TÉRMINO DO PROJETO: ■■ /■■ /■■ .

Materiais necessários
 • Computador ou notebook com acesso à internet.

 • Softwares de processamento de texto, edição, diagra-
mação e imagem.

 • Projetor de imagens.

 • Câmera para tirar fotos.

 • Gravador ou filmadora.

 • Caderno escolar, bloco de anotações ou tablet.

Coordenação do projeto
Recomenda-se que o coordenador do projeto seja o 

professor de Matemática com a colaboração dos professo-
res de Biologia e de Língua Portuguesa, para organização 
e edição da revista.

Produto final 
O produto deste projeto é uma revista digital, de edição 

única, para divulgar os principais dados e informações so-
bre a depressão encontrados pela turma, relacionados às 
estatísticas e aos jovens alunos da própria escola, além de 
métodos de prevenção e de apoio a quem sofre da doença. 

A revista servirá como meio de divulgação sobre a de-
pressão e seus impactos para a comunidade escolar (outras 
escolas da região e da rede pública) e também de alerta e 
prevenção para os órgãos públicos, principalmente as secre-
tarias de Educação e Saúde.

Ao final do projeto, vocês vão organizar um evento para 
lançar a revista, apresentando os dados para o público da 
escola (demais alunos e equipe escolar), além de familia-
res, representantes de organizações locais que atendem 
pessoas com depressão e também das Secretarias de 
Educação e Saúde.

Caso as turmas de anos subsequentes realizem o mes-
mo projeto, os dados compilados na revista poderão servir 
como dados de base para comparações futuras sobre os 
índices da doença, as medidas de prevenção e a rede de 
serviços de apoio a pessoas depressivas e familiares, por 
exemplo. 

A revista será produzida ao longo das etapas do projeto. 
Para elaborá-la, você e seus colegas vão mobilizar habilida-
des relacionadas a Matemática, Linguagens e Ciências da 
Natureza, além de usar tecnologias digitais para pesquisar, 
produzir, publicar, divulgar e interagir com os leitores.

As seções da revista revelarão dados importantes sobre 
a depressão na adolescência, prevalecendo conceitos de 
Matemática complexos que vocês vão retomar e aprender 
com profundidade, mediados pelos seus professores.

Vocês podem selecionar charges, vídeos, entre outros 
materiais complementares, para incentivar os leitores a 
refletir sobre o tema, garantindo a interlocução reflexiva 
e colaborativa entre os envolvidos.

A divulgação da revista digital pode ser por meio de 
plataforma ou aplicativo, desde que a interação entre as 
pessoas aconteça de forma respeitosa, curiosa e informativa.

A revista digital poderá proporcionar aprendizagens 
dos conteúdos envolvidos e a colaboração entre toda a 
turma, tornando-se uma rede colaborativa e de aprendi-
zagens mútuas.

Cronograma do projeto
O período de duração previsto para o projeto é de três 

meses. Esse planejamento pode sofrer ajustes conforme 
a execução de cada etapa. No entanto, a previsão tem a 
finalidade de orientá-los a não ultrapassar excessivamente 
o tempo disponível, mantendo-os com o foco necessário 
para que possam concretizá-lo. 
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O projeto é de Matemática e Ciências da Natureza com 
enfoque interdisciplinar, envolvendo conceitos sobre saú-
des física e emocional, medidas de tendência central e de 
dispersão, diferentes tipos de gráficos e tabelas, raciocínio 
estatístico, produção de um relatório reflexivo, captura e 
interpretação de imagens e vários outros aspectos ineren-
tes ao assunto. 

Competências gerais da BNCC —
Ensino Médio

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

Para construção, produção, publicação e divulga-
ção da revista digital, os alunos vão utilizar diferentes 
linguagens e conhecimentos linguísticos, matemáticos 
e científicos, de forma que, ao serem compartilhados, 
os leitores poderão opinar, dar sugestões e apresentar 
novas propostas a serem pensadas juntamente com os 
professores.

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

Durante todo o processo de produção da revista 
digital, os alunos vão conversar, discutir e ponderar para 
avaliar e tomar decisões sobre quais linguagens vão usar 
para produzir os textos, se vão utilizar textos de terceiros, 
escolher as imagens, quem serão os entrevistados, quais 
vídeos poderão utilizar – tanto os elaborados para este 
projeto como os de terceiros, pesquisados na internet –, 
e como publicar e divulgar a revista. Ao longo de todo o 
projeto, os alunos deverão agir como verdadeiros cien-
tistas, com ética e espírito investigativo. 

7  Argumentar com base em fatos, dados e in-
formações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões 
comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o con-
sumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

Essa competência estará presente nos momentos 
em que os alunos argumentarem com seus colegas para 
analisar os dados e produzir a revista digital. As pesquisas 
a serem feitas em sites confiáveis vão ampliar as informa-
ções sobre o tema e sobre os conhecimentos matemáticos, 
podendo ser usados como argumentos durante as discus-
sões e para as reflexões, antes de serem transformados 
em textos jornalísticos para compor a revista digital. Esta 
contribuirá para identificar os sintomas do tema estudado 
e as possíveis soluções e sugestões.

Competências específicas 
e habilidades da área de 
Matemática e suas Tecnologias

Competência específica 1
 Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos 

matemáticos para interpretar situações em di-
versos contextos, sejam atividades cotidianas, 
sejam fatos das Ciências da Natureza e Huma-
nas, das questões socioeconômicas ou tecnoló-
gicas, divulgados por diferentes meios, de modo 
a contribuir para uma formação geral. 

Competência específica 2
 Propor ou participar de ações para investigar 

desafios do mundo contemporâneo e tomar de-
cisões 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 tra-
balho, entre outros, mobilizando e articulando 
conceitos, procedimentos e linguagens próprios 
da Matemática.

Competência específica 3
 Utilizar estratégias, conceitos, definições e 

procedimentos matemáticos para interpretar, 
construir modelos e resolver problemas em 
diversos contextos, analisando a plausibilida-
de dos resultados e a adequação das soluções 
propostas, de modo a construir argumentação 
consistente.

Competência específica 4
 Compreender e utilizar, com flexibilidade e 

precisão, diferentes registros de representação 
matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, 
computacional etc.), na busca de solução e co-
municação de resultados de problemas.
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Habilidades Competências

(EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresen-
tadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, identificando, 
quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como 
escalas e amostras não apropriadas.

1

(EM13MAT202) Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes, usando 
dados coletados diretamente ou em diferentes fontes, e comunicar os resultados por meio 
de relatório contendo gráficos e interpretação das medidas de tendência central e das me-
didas de dispersão (amplitude e desvio padrão), utilizando ou não recursos tecnológicos.

2

(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 dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).

3

(EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em 
dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de 
softwares que inter-relacionem estatística, geometria e álgebra.

4

Competências específicas e habilidades  
da área de Linguagens e suas tecnologias

Competência específica 1
 Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas cul-

turais (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na 
recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social 
e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o 
entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da 
realidade e para continuar aprendendo.

Competência específica 3
 Utilizar diferentes linguagens (artísticas, corporais e verbais) para exercer, 

com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal 
e coletiva, de forma crítica, ética e solidária, defendendo pontos de vista 
que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regional e global.

Competência específica 7
 Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as di-

mensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as 
formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coleti-
vas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, 
informação e vida pessoal e coletiva.

Habilidades Competências

(EM13LP18) Utilizar softwares de edição de textos, fotos, vídeos e áudio, além de ferra-
mentas e ambientes colaborativos para criar textos e produções multissemióticas com 
finalidades diversas, explorando os recursos e efeitos disponíveis e apropriando-se 
de práticas colaborativas de escrita, de construção coletiva do conhecimento e de 
desenvolvimento de projetos.

7

(EM13LP30) Realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento 
científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis, registran-
do o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos 
e demais elementos do contexto de produção, como forma de compreender como o 
conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros 
textuais envolvidos na realização de pesquisas.

7
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(EM13LP33) Selecionar, elaborar e utilizar instrumentos de coleta de dados e informações 
(questionários, enquetes, mapeamentos, opinários) e de tratamento e análise dos 
conteúdos obtidos, que atendam adequadamente a diferentes objetivos de pesquisa.

3

(EM13LP34) Produzir textos para a divulgação do conhecimento e de resultados de le-
vantamentos e pesquisas – texto monográfico, ensaio, artigo de divulgação científica, 
verbete de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou animado), relato 
de experimento, relatório, relatório multimidiático de campo, reportagem científica, 
podcast ou vlog científico, apresentações orais, seminários, comunicações em mesas-
-redondas, mapas dinâmicos etc. –, considerando o contexto de produção e utilizando 
os conhecimentos sobre os gêneros de divulgação científica, de forma a engajar-se 
em processos significativos de socialização e divulgação do conhecimento.

3

(EM13LP35) Utilizar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, esco-
lhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicali-
zando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 
gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto e 
imagem por slide e usando, de forma harmônica, recursos (efeitos de transição, slides 
mestres, layouts personalizados, gravação de áudios em slides etc.).

7

(EM13LP45) Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos 
de interesse local ou global, notícias, fotodenúncias, fotorreportagens, reportagens 
multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, 
críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções 
culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão 
das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, vi-
venciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou 
articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros.

1, 3

Competências específicas e habilidades da área  
de Ciências da Natureza e suas tecnologias

Competência específica 3
 Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento cientí-

fico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos 
e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que 
considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas desco-
bertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de 
diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).

Habilidades Competências

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 
instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados  
e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no en-
frentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.

3

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados 
de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, 
gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio 
de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação 
(TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos  
e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental.

3

(EM13CNT303) Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das 
Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação 
dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a con-
sistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias 
de seleção de fontes confiáveis de informações.

3
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Pelo que você já sabe e leu sobre depressão, quais são os sintomas dessa 
doença? Trata-se de um estado de humor e espírito ou uma doença?

• Você acha que a depressão atinge mais os jovens ou os adultos?

• Em sua opinião, as causas e os sintomas da depressão na adolescência são 
os mesmos na fase adulta?

Professor, utilize as perguntas 
mobilizadoras para envolver 
a turma no tema proposto em 
cada etapa. As perguntas iniciais 
abordam os principais tópicos de 
cada etapa, objetivando ativar o 
conhecimento prévio dos alunos 
ao proporcionar um momento de 
reflexão e compartilhamento de 
conhecimento. Conforme a turma 
for respondendo, mais questões 
podem ser formuladas, enriquecendo 
a discussão. Incentive a elaboração 
de outras perguntas relacionadas às 
respostas que surgirem, no entanto, 
estabeleça desde o início quais 
serão as regras, para que sempre 
haja respeito quanto ao turno e em 
relação à ideia e ao pensamento 
do outro, pois não pensamos todos 
igualmente. Isso não quer dizer que 
uma ideia ou forma de pensar seja 
melhor ou pior que a outra. Devemos 
ouvir, assim como queremos ser 
ouvidos. Todos têm o direito de 
expressar-se,  de expor opiniões, 
desde que respeitem o outro.

A depressão atinge 16,5% de pessoas no mundo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

 Após discutir com a turma as questões mobilizadoras, organizem-se 
em grupos de, no máximo, cinco alunos. Juntos, discutam as questões a 
seguir com base em seus conhecimentos prévios, levantando hipóteses. 
Lembrem-se de anotá-las.

• Quais os sintomas que indicam depressão? Há graus diferentes de 
depressão, como leve, moderado? Que porcentagem da população 
sofre de depressão?

• A população brasileira está entre os mais ou menos depressivos em 
relação a outros países do mundo?

• O local e o ambiente em que a pessoa vive interferem na ocorrência 
da doença em sua população? Se sim, dê exemplos.

• Algumas situações vivenciadas podem afetar a pessoa, levando-a a 
um estado depressivo? Se sim, dê exemplos.

• Você conhece serviços ou grupos de apoio para pessoas que sofrem 
de depressão, bem como para seus familiares e amigos, em seu bairro 
ou comunidade? Se não conhece, busque essa informação.

Professor, o assunto deste projeto, a 
depressão, pode ser muito sensível 
para algumas pessoas. Para evitar 
constrangimentos, antes de iniciar 
o projeto, converse com a turma 
que o assunto será tratado durante 
este projeto como objeto de estudo, 
ou seja, toda a abordagem deve 
ser científica, principalmente em 
relação ao material que fará parte 
da revista. Por isso, não cabem 
aqui brincadeiras de mau gosto, 
desrespeito com o próximo ou 
mesmo preconceito de qualquer tipo. 
Todos devem ter uma postura ética e 
respeitosa.

Professor, agora haverá uma sequência 
de atividades com textos diversos para 
ajudar os alunos a desenvolver algumas 
habilidades de leitura, o que será útil 
durante a pesquisa bibliográfica e a 
seleção do material que será usado 
no desenvolvimento do projeto. Ao 
traçar paralelos entre os textos, os 
alunos estarão criando estratégias de 
leitura que os ajudarão no processo 
de pesquisa e seleção de material 
a ser usado na produção textual 
para a revista. Motive-os a levantar 
hipóteses antes da leitura e a fazer 
inferências ao longo desta, para que 
eles estabeleçam relações entre o que 
eles já têm de conhecimento prévio com 
as novas informações. Ajude-os a fazer 
questionamentos durante a leitura, para 
desenvolverem inferências que poderão 
ou não ser ajustadas conforme novas 
informações forem surgindo.
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1  Após lerem o infográfico, comparem os dados apresentados nele com as 
hipóteses levantadas por vocês. São próximos ao que vocês imaginaram 
ou diferentes?

2  Discutam quais foram as informações que mais chamaram a atenção do 
grupo e, depois, registrem-nas. Resposta pessoal.

O infográfico

Um infográfico pos-
sui natureza visual e grá-
fica. É caracterizado por 
ilustrações explicativas 
sobre determinado as-
sunto, a fim de transmitir 
informações que não 
seriam compreendidas 
de forma fácil e rápida, 
apenas com um texto 
ou com um gráfico. Essa 
ferramenta estatística é 
muito utilizada em sites 
e redes sociais.

SAIBAAgora, observem o infográfico a seguir. 

CARBONARI, Pâmela; HUECK, Karin; D’ANGELO, Helô. Um dia na vida de... uma pessoa com ansiedade ou 
depressão. Superinteressante, 22 dez. 2016. Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/um-
dia-na-vida-de-uma-pessoa-com-ansiedade-ou-depressao/>. Acesso em: 3 fev. 2020.

1. Resposta pessoal. Espera-se que os 
alunos relacionem as hipóteses levantadas 
previamente com o auxílio das questões  
pré-leitura com as informações obtidas 
durante a leitura, percebendo quais são 
semelhantes ou não. Ao traçar esses 
paralelos, os alunos estarão criando 
estratégias de leitura que os ajudarão no 
processo de pesquisa e seleção de  
material a ser usado na produção textual 
para a revista. 

AÍ TEM LINGUAGEM

Leia o texto sobre depressão publicado pelo Ministério da Saúde.

Depressão: causas, sintomas, tratamentos,  
diagnósticos e prevenção

A depressão é um problema médico grave e altamente prevalente na população 
em geral. De acordo com estudo epidemiológico, a prevalência de depressão ao 
longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Segundo a OMS, a prevalência 
de depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4%, isoladamente 
ou associada a um transtorno físico. 

De acordo com a OMS, a depressão situa-se em 4o lugar entre as principais 
causas de ônus, respondendo por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doen-
ças durante a vida. Ocupa 1o lugar quando considerado o tempo vivido com a 
incapacitação ao longo da vida (11,9%).

A época comum do aparecimento é o final da 3a década da vida, mas pode 
começar em qualquer idade. Estudos mostram prevalência ao longo da vida em 
até 20% nas mulheres e 12% para os homens.

Causas da depressão?

• Genética: estudos com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência 
de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 
40% da suscetibilidade para desenvolver depressão.

• Bioquímica cerebral: há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, 
chamadas neurotransmissores. São eles Noradrenalina, Serotonina e Do-
pamina que estão envolvidos na regulação da atividade motora, do apetite, 
do sono e do humor.

• Eventos vitais: eventos estressantes podem desencadear episódios depressi-
vos naqueles que têm uma predisposição genética a desenvolver a doença.

Continua  
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Fatores de risco que podem contribuir  
para o desenvolvimento da depressão:

• histórico familiar;

• transtornos psiquiátricos correlatos;

• estresse crônico;

• ansiedade crônica;

• disfunções hormonais;

• dependência de álcool e drogas ilícitas;

• traumas psicológicos;

• doenças cardiovasculares, endocrinológicas, 
neurológicas, neoplasias, entre outras;

• conflitos conjugais;

• mudança brusca de condições financeiras e de-
semprego.

Sintomas da depressão

• Humor depressivo: sensação de tristeza, autodes-
valorização e sentimento de culpa. Acreditam que 
perderam, de forma irreversível, a capacidade 
de sentir prazer ou alegria. Tudo parece vazio, o 
mundo é visto sem cores, sem matizes de alegria. 
Muitos se mostram mais apáticos do que tristes, 

referindo “sentimento de falta de sentimento”. 
Alguns se julgam um peso para os familiares e 
amigos e percebem as dificuldades como intrans-
poníveis.

• Retardo motor, falta de energia, preguiça ou can-
saço excessivo, lentificação do pensamento, falta 
de concentração, queixas de falta de memória, 
de vontade e de iniciativa.

• Insônia ou sonolência. A insônia geralmente é 
intermediária ou terminal. A sonolência está mais 
associada à depressão chamada atípica.

• Apetite: geralmente diminuído, podendo ocorrer 
em algumas formas de depressão aumento do 
apetite, com mais interesse por carboidratos e 
doces.

• Redução do interesse sexual.

• Dores e sintomas físicos difusos, como mal-estar, 
cansaço, queixas digestivas, dor no peito, taqui-
cardia, sudorese.

[...]
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Depressão: causas, 

sintomas, tratamentos, diagnósticos e prevenção. 
Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/saude-de-

a-z/depressao>. Acesso em: 22 out. 2020.

  Continuação

1  Depois de ler e analisar o infográfico e o texto anterior, comparem as in-
formações obtidas em ambos. Para isso, utilizem um quadro comparativo 
como o sugerido a seguir. Alguns dados podem ser comuns às duas fontes. 
Vocês retomarão essas informações mais tarde, quando forem escrever 
matérias para a revista digital. 

Quadro comparativo

Texto 1 Texto 2

Infográfico
Depressão: causas, sintomas, tratamentos, 
diagnósticos e prevenção

                

                

2  Após analisar as informações nessas duas fontes, novos questionamen-
tos podem ter surgido. Registrem-nos e façam uma pesquisa na internet 
para tentar respondê-los e anotem o que acharem interessante durante 
a pesquisa. Esse material também poderá ser usado na construção do 
conteúdo para a revista. 

Até agora, conseguimos ter uma ideia do que é a depressão, suas causas, seus sin-
tomas e o quanto ela atinge a população mundial e a brasileira. Na página seguinte, há 
outro trecho de um texto sobre depressão na adolescência.

3  Leia o texto, levante hipóteses e faça inferências sobre ele ao longo da leitura.

• Comece pelo título: lendo-o, conseguimos ter uma ideia sobre o que o 
texto trata? Quais dados estatísticos específicos a esse assunto a matéria 
pode conter? Levante hipóteses.

• Lendo a lide, esta complementa a informação já obtida no título? Chama 
a atenção do leitor para o alerta indicado no título? 

Resposta pessoal.

Professor, espera-se que os 
alunos percebam que são 
trechos obtidos de reportagens 
ou relatórios e que têm algumas 
similaridades, ou seja, não 
estão completos. Também 
devem observar que são dois 
gêneros textuais diferentes, com 
propósitos e objetivos diversos, 
no entanto, podemos traçar 
alguns paralelos entre eles. Os 
dois textos tratam da depressão: 
um traz dados mais numéricos, 
com gráficos e outros recursos 
visuais para chamar a atenção 
do leitor, como é característico 
do gênero; o outro, por ser 
um texto informativo, é mais 
detalhado, explicando aos 
leitores as causas, os sintomas 
e os tratamentos para a 
depressão. O texto 1 compara 
numericamente o número de 
pessoas que sofrem com a 
doença não só no Brasil, mas no 
mundo; também traz o número 
de pessoas que sofre de doença 
mental e ansiedade, para que o 
leitor perceba que o percentual 
de pessoas com depressão, 
dentro do universo exposto, não 
é insignificante. Ele também fala 
do quanto a depressão é a causa 
de afastamento no trabalho, ou 
seja, o texto a que o infográfico 
originalmente pertencia tinha 
um enfoque diferente do texto 2. 
Já o texto 2 é mais explicativo, 
informativo. É dirigido ao público 
em geral e trata apenas da 
depressão, aprofundando um 
pouco mais o assunto. 
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Depressão na adolescência:  
um alerta sobre a depressão entre jovens

Não são só os adultos que sofrem do problema.  
A depressão na adolescência é mais comum do que se imagina!

A puberdade é um período bastante complicado na vida 
de um jovem. Diversos questionamentos, experiências e 
inseguranças. E é nessa fase que as doenças psicológicas 
podem dar as caras. A adolescência e depressão estão 
mais ligadas do que se imagina. De 10 a 20% dos ado-
lescentes vivenciam condições de saúde mental – e que 
continuam subdiagnosticadas e subtratadas, segundo 
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

De acordo com o órgão internacional, a depressão 
juvenil é a nona principal causa de doença e incapacidade 
entre todos os adolescentes no mundo. E a tendência é de 
que a posição aumente ao longo dos anos.

Nesse sentido, um estudo conduzido pela Universidade 
Johns Hopkins, nos Estados Unidos, procurou compreen-
der a gravidade da situação. Para tal, foram submetidos a 
uma pesquisa anual um total de 176.245 pessoas de 12 a 
17 anos entre 2004 e 2015. Os resultados foram baseados 
nos autorrelatos.

No último ano da pesquisa, a taxa de depressão entre jovens era de 11,3%, 
enquanto em 2005 apenas 8,7% apresentou sinais de depressão na adolescência. 
A mudança representa um acréscimo de 37% durante o período.

[...]
AUGUSTO, Thomás. Depressão na adolescência: um alerta sobre a depressão 

entre jovens. Disponível em: <https://www.telavita.com.br/blog/depressao-na-
adolescencia/>. Acesso em: 3 fev. 2020.

1  As hipóteses iniciais se confirmaram ao longo da leitura ou vocês preci-
saram ajustá-las ou mesmo descartá-las? E as inferências? Precisaram 
ser ajustadas?

2  Ao final da leitura, verifique o que esse texto tem em comum com os 
outros dois já lidos e o que ele trouxe de novo sobre o assunto. Registre 
essas informações para usá-las mais tarde, na composição dos textos 
para a revista. Para isso, acrescente mais uma coluna na tabela iniciada 
na atividade anterior. 

Pesquisando para ampliar conhecimento
Em grupos, analisem o que vocês já têm de informações e o que ainda falta para 

responder à questão problematizadora: “Depressão na adolescência: o que fazer  
para combater?”. 

Depois, iniciem a pesquisa on-line ou na biblioteca, procurando informações com-
plementares, para que vocês possam usá-las tanto para compor as questões que farão 
aos especialistas quanto para a produção textual para a revista. 

Após terminar a pesquisa e selecionar as informações que serão utilizadas, fa-
çam uma apresentação para toda a turma, utilizando os dados obtidos e os gráficos.  
A apresentação tem por objetivo uma troca inicial das informações pesquisadas por 
cada grupo, para que a turma tenha uma visão geral dos dados sobre a depressão, o que 
ajudará no processo de produção textual, seja para a revista, seja para o roteiro do vídeo. 

Resposta pessoal.

2. Resposta pessoal. Espera-se 
que os alunos utilizem o quadro já 
iniciado na primeira comparação, 
acrescentando mais uma coluna 
para o texto 3. Como semelhanças, 
eles podem citar, entre outras, que 
o texto também trata da depressão, 
traz dados estatísticos baseados 
em estudos para dar credibilidade 
ao texto e para mostrar que o 
número de casos é bem significativo. 
Como informação nova, podem 
citar, por exemplo, que o texto trata 
da depressão na adolescência, 
chamando a atenção do leitor para o 
fato de que a depressão não acontece 
apenas para um grupo de pessoas. 
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Para a pesquisa, considerem os dados da população 
com depressão:

 • no mundo e no Brasil;

 • nas diferentes regiões (estados ou cidades) do Brasil;

 • nas diferentes faixas etárias, principalmente jovens 
no Brasil.

Durante a busca, anotem ou registrem digitalmente:

 • os dados quantitativos mais relevantes e alarmantes; 

 • os dados qualitativos (depoimentos, afirmações, da-
dos específicos etc.) mais impactantes que ajudarão a 
fundamentar a informação;

 • as fontes de todos os textos, imagens, vídeos etc. que 
forem divulgados na revista digital ou mesmo utiliza-
dos para embasar a produção textual.

será(serão) entrevistado(s) por qual grupo, quem será 
responsável por entrar em contato com o entrevistado, 
explicar o projeto e agendar a entrevista, além de pedir 
autorização para usá-la ou mesmo a imagem do entrevis-
tado na revista digital.

Para selecionar os entrevistados, vocês podem consi-
derar pessoas de instituições citadas nas pesquisas (que 
poderão ter dados mais gerais e estatísticos) ou de organi-
zações ou serviços locais (postos de saúde, psicólogos etc., 
que terão uma visão mais específica e possivelmente deem 
exemplos mais práticos). Tentem selecionar especialistas 
diversos, para que suas opiniões sejam complementares, 
ajudando a turma a ter a visão do todo. 

Após selecionar e organizar os entrevistados e os 
entrevistadores, reúnam-se novamente com seus grupos 
originais para os próximos passos. 

O primeiro é a elaboração das perguntas que serão 
feitas ao entrevistado. Vocês podem considerar os dados 
pesquisados e fazer perguntas para tirar dúvidas ou com-
plementar alguma informação. 

Veja, a seguir, um exemplo de roteiro de perguntas, o 
qual pode ser ajustado à especialidade do entrevistado e 
aos objetivos que vocês estabeleceram para o questionário. 
Lembrem-se de que, quanto mais elaborado e direcionado 
for o questionário, vai trazer mais informações que poderão 
ser utilizadas para construir o conteúdo da revista.

Roteiro de entrevista

Nome do entrevistado:

Local de trabalho: Profissão: Data:

1 Como a depressão é vista nos dias de hoje? 

2 Temos uma definição clara do que é a depressão?

3 Qualquer pessoa pode ter depressão?

4 É fácil identificar uma pessoa depressiva? Quais são os 
traços que a caracterizam?

5 Em linhas gerais, quais são as causas da depressão na 
adolescência?

6 Quais fatores podem ajudar um adolescente que tem 
depressão a lidar melhor com a doença?

7 Qual é o perfil do jovem depressivo?

8 Praticar atividades físicas ou esportivas, ou uma atividade 
que dê prazer, contribui para o tratamento da depressão no 
adolescente? Por quê?

9 Há lugares ou grupos de apoio a pessoas que sofrem de 
depressão? Eles realmente ajudam?

Como o depoimento do entrevistado será uma impor-
tante fonte de dados para a revista da turma, planejem:

 • Como vão registrar as respostas (gravar áudio ou 
vídeo, anotar etc.)? Lembrem-se de que, se gravarem 

Indicar as fontes ou referências bibliográficas em 
um documento, estudo ou pesquisa é uma maneira 
de identificar a origem do conteúdo, dar crédito à 
autoria do trabalho original e ajudar no aprofunda-
mento do material presente.

As normas de como fazer a citação das fontes são 
definidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), entidade responsável pela elaboração das 
normas brasileiras. Em geral, as normas são atualiza-
das anualmente.

Aprenda como fazer a citação das fontes utilizadas 
em sua pesquisa.

Veja alguns exemplos no guia a seguir:

AMADEI, J. R. P.; FERRAZ, V. C. T. Guia para 
elaboração de referências – ABNT NBR 6023:2018. 
São Paulo, mar. 2019. Disponível em: <https://usp.
br/sddarquivos/aulasmetodologia/abnt6023.pdf>. 
Acesso em: 22 out. 2020.

SAIBA

Por fim, preparem uma apresentação (por meio de 
cartaz ou digitalmente) que contenha:

 • dados resumidos;

 • infográficos; 

 • gráficos que revelem informações importantes.

Com a turma, identifiquem quais informações podem 
fazer parte da revista digital, como dados de base para o 
entendimento do público sobre a doença. Lembrem-se de 
que, posteriormente, vocês vão inserir dados mais específi-
cos, obtidos na entrevista com especialistas locais e também 
por meio da pesquisa com os demais alunos da escola.

Pré-pesquisa com especialistas
Ainda interagindo com a turma, façam uma lista de 

possíveis entrevistados. Definam qual(quais) especialista(s) 
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ou mesmo usarem vídeo, terão de transcrever o que foi dito pelo entrevistado para 
poder escrever o conteúdo. 

 • Vão tirar fotos do entrevistado? Como deve ser a foto para gerar credibilidade 
nas informações apresentadas? Como deve ser o ambiente ou o fundo retratado? 
Quais são os cuidados necessários em relação à qualidade da foto, para poder ser 
publicada digitalmente?

 • Lembrem-se de que, para divulgar o depoimento e a imagem de qualquer pessoa, 
vocês precisarão pedir autorização formal. Pesquisem (na internet ou com a própria 
direção da escola) modelos de autorização. 

 • Vocês também precisarão obter informações completas do entrevistado, para di-
vulgar os dados fornecidos por ele na revista digital. 

Após o questionário estar pronto, com toda a turma, compartilhem e discutam sobre:

 • os questionários elaborados por cada grupo, assim os colegas poderão fazer suges-
tões ou mesmo indicar questões complementares; 

 • os meios e as ferramentas que utilizarão na entrevista e as autorizações de uso de 
imagem e da entrevista, oportunizando a troca de ideias. 

Pós-pesquisa com especialistas
Após a entrevista, com o seu grupo, reúnam as principais informações e preparem 

uma apresentação digital para compartilhar os dados obtidos com a turma. 

Para compor a apresentação:

 • apresentem o entrevistado: quem é, onde trabalha, qual sua função etc.;

 • compartilhem os principais dados obtidos, por meio de textos, imagens ou gráficos, 
e trechos de áudio (caso haja alguma informação relevante).

Ao final de todas as apresentações, com toda a turma, identifiquem fotos, vídeos, 
depoimentos e dados que podem ser divulgados posteriormente na revista. 

Façam a seleção desse material, guardando-o ou salvando-o para o momento de 
construção dos textos, infográficos, vídeos etc., que serão utilizados na revista. 

Ter um momento para discutir e planejar como será o próximo passo do projeto é importante  
para que ele seja bem desenvolvido.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Você costuma ler revistas impressas ou digitais? De quais tipos e sobre 
quais assuntos?

• Em sua opinião, quais as principais diferenças entre as revistas impressas e 
as digitais?

• Você acha que há um público específico para a revista digital ou não? Por 
quê?

• Qual a principal diferença, na sua opinião, entre uma revista digital e ou-
tras mídias digitais? 

• Pensando no tema com que estamos trabalhando, como você acha que 
uma revista digital poderia contribuir na divulgação das informações?

Hoje, há um grande público que prefere as publicações on-line, pela facilidade de 
acesso de qualquer lugar, a qualquer hora e com qualquer dispositivo, como um tablet, 
um smartphone, por exemplo. 

Por estarem disponíveis on-line, as revistas digitais podem ser acessadas de qualquer lugar e a qualquer hora.
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Há várias publicações on-line, de jornais e revistas a podcasts e vlogs, e 
esse número só aumenta com o desenvolvimento de novas tecnologias.

Como a proposta do nosso projeto é elaborar, publicar e divulgar 
uma revista digital, vamos entender um pouco mais como funciona e 
como podemos produzi-la.

Nossa revista terá uma edição única, na qual reuniremos todos 
os dados relevantes sobre depressão, em especial na adolescência, 
selecionados pela turma nos diversos tipos de pesquisa realizados ao 
longo do projeto. Também abordaremos medidas de prevenção, formas 
de tratamento e redes de apoio para a pessoa que sofre da doença e 
seus familiares. 

Como vocês sabem, a revista digital está em um ambiente virtual, 
com possibilidade de interação com outros textos por meio dos hiperlinks, 
que podem nos direcionar para outros textos da própria revista, como 
reportagens, textos acadêmicos ou vídeos em outros sites, os quais podem 
complementar, ampliar ou aprofundar o tema.

Na revista, há textos e imagens com as informações para os leito-
res, dispostos de uma forma que os atraia, facilitando a experiência 
da leitura. 

As imagens podem ser apenas ilustrativas ou servir de apoio para esclarecer o texto, 
complementando-o. Devem ter boa resolução e nitidez, o que demonstra cuidado com 
o leitor. Quando digitais, as publicações também podem trazer hiperlinks que direcionem 
para vídeos que complementem o texto. 

Algumas dicas são importantes para o sucesso da revista digital: a fonte e o ta-
manho de letra devem facilitar a leitura dos textos; os conteúdos-subtemas podem 
ser organizados em seções específicas, categorizadas e comunicadas por títulos 
compostos em uma fonte maior; os cabeçalhos podem comunicar ao leitor o que 
será tratado em cada seção. 

A página não deve conter apenas um grande bloco de texto, sem respiro, e sim 
apresentar uma ou mais imagens, além de frases curtas para chamar a atenção e 
destacar partes do conteúdo. A intenção é causar um impacto positivo e dar pistas do 
assunto abordado. 

A cada página, a cada seção, deve-se ter cuidado com o alinhamento entre os 
parágrafos, o espaçamento entre as palavras, a composição das imagens, de forma 
harmoniosa, de modo a demonstrar um projeto gráfico e um design de qualidade que 
transmita credibilidade. 

A composição de produção da equipe da revista é outro critério importante e as 
tarefas devem ser bem definidas, elegendo-se quem vai ser o editor-chefe, o redator, o 
repórter, o webdesigner e a equipe de suporte. 

O cuidado com o texto deve ser especial, planejando-se as etapas de revisão dos 
textos e dos conceitos veiculados, garantindo que não haja erros ortogramaticais nem 
de conteúdo. Deve-se também validar se há coerência entre as seções e se estas comu-
nicam os conteúdos pensados para atingir o público-alvo. 

Da mesma forma, a definição do layout da revista digital é igualmente importante, 
pensando-se nas cores, nos ícones, nas vinhetas, na apresentação das seções e do rodapé 
da página, nas características da tipologia e no corpo dos textos. É de suma importância 
para o bom andamento do projeto planejar se haverá uma seção de contato para o 
envio de mensagens ou de e-mail para a equipe editorial, um fórum de discussões, a 
ser moderado por alguém da turma, entre outros aspectos.

Enfim, construir uma revista digital requer planejamento, criatividade, organização, 
divisão de tarefas, compartilhamento, acompanhamento/monitoramento e avaliação.

Modelo de capa de revista digital.

Professor, peça que os alunos 
pesquisem em sites como montar 
uma revista digital e também se 
há sites gratuitos para fazê-la. 
Proponha que discutam a linguagem 
mais adequada ao público -alvo em 
questão; que seja clara e chame 
a atenção desse leitor para a 
importância do assunto.
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Passos para a construção da revista digital

Passo 1
Em grupos, pesquisem: 

 • sites confiáveis que mostrem como produzir uma revista digital, dando dicas de 
quais plataformas, programas e ferramentas usar;

 • revistas digitais para comparar a produção, o projeto gráfico, o layout da página 
(como texto e imagem estão dispostos) etc.;

 • softwares de edição de texto e de imagem, de diagramação etc.

Após a pesquisa, reúnam todas as informações obtidas pelos grupos. Com todos os 
colegas juntos, analisem o que foi exposto e escolham qual plataforma e quais softwares 
serão usados, bem como qual será o projeto gráfico das páginas etc. 

Passo 2
Agora, pensem em como será a revista digital da turma, tendo em mente que ela 

tratará sobre a depressão na adolescência. Com toda a turma, discutam e definam 
alguns itens, como:

 • o nome da revista e suas seções; 

 • os responsáveis e a equipe de editores, iconógrafos, produtores, diagramadores, 
webdesigners, programadores, divulgadores etc., bem como as funções que cada 
um vai desempenhar;

 • as cores principais da revista, quais as seções, se haverá fórum de discussão, link, 
entre outros; 

 • o público-alvo da revista: faixa etária, condição social, estudantes e professores de 
escolas públicas e/ou privadas etc. 
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A diagramação da página deve ser leve e limpa, sem muitos elementos que 
dificultem a leitura.

Passos 3 e 4
Estes passos são a construção do conteúdo para a revista, que envolve produção 

textual e escolha iconográfica (de imagens). Antes de chegarmos a essa parte, vamos 
fazer outras pesquisas, como a de campo, para termos mais base para as informações 
que serão divulgadas, o que também nos ajudará a compor gráficos e infográficos para 
ilustrar a revista.

O último passo será a publicação e divulgação da revista, quando vocês terão de 
discutir e tomar decisões que considerarem as mais apropriadas para ter um bom re-
sultado e atingir o maior número possível do público-alvo previamente definido.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Quais são as características de uma fonte confiável?

• Ao apresentar a média da idade em que as pessoas apresentam depressão 
num país, por exemplo, que tipo de informações ou detalhes esse dado 
pode ocultar?

• Você já pensou que formas diferentes de apresentar um mesmo dado 
podem levar o espectador ou leitor a conclusões diferentes? Você percebeu 
isso ao preparar os gráficos no grupo para apresentá-los à turma? 

Nesta etapa, mobilizaremos diferentes conhecimentos matemáticos (tabelas, gráfi-
cos, medidas de tendência central e de dispersão relacionados à depressão).

As tabelas, por exemplo (simples e de dupla entrada), organizam informações 
importantes em linhas e colunas, enquanto os gráficos podem ser de vários tipos (de 
barra, de setor, de linha ou elementos pictóricos), empregados segundo a natureza das 
informações a ser comunicadas.

Também conheceremos uma parte específica de uma pesquisa de campo que utiliza 
base estatística, coleta de dados, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, entre 
outros. Utilizando algumas informações dessa pesquisa, avaliaremos os dados obtidos 
para compreender como os conceitos de estatística foram aplicados.  

A pesquisa citada anteriormente, e que consideraremos referência para a análise de 
dados nesta etapa, foi realizada em Covilhã, Portugal, com crianças e adolescentes entre 
11 e 17 anos de ambos os gêneros, com o objetivo de estudar a manifestação de sintomas 
depressivos e a satisfação de vida em crianças que vivem em instituições de acolhimento 
ou com suas famílias. 

A amostra contou com 59 crianças e adolescentes, 31 delas do gênero masculino e 
28 do gênero feminino. Desses, 29 encontravam-se institucionalizados, ou seja, jovens 
que estavam em instituições de acolhimento, como orfanatos; e 30 não institucionali-
zados, ou seja, vivendo com suas famílias. 

A pesquisa de campo 
caracteriza-se pelas investiga-
ções em que, além da pesquisa 
bibliográfica e/ou documental, 
se realiza coleta de dados junto 
a pessoas [...]

A pesquisa bibliográfica é feita 
com base no levantamento de 
referências teóricas já analisadas 
e publicadas por meios escritos e 
eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, websites. Qualquer 
trabalho científico inicia-se com 
uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhe-
cer o que já se estudou sobre o 
assunto [...]

A pesquisa documental recorre 
a fontes mais diversificadas 
e dispersas, sem tratamento 
analítico, como: tabelas 
estatísticas, jornais, revistas, 
relatórios, documentos oficiais, 
cartas, filmes, fotografias, 
pinturas, tapeçarias, relatórios de 
empresas, vídeos de programas 
de televisão etc. [...]

FONSECA, 2002 apud GERHARDT, 
T. E.; SILVEIRA, D. T. (Org.). 
Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: Editora da UFRGS, 
2009. Disponível em: <http://
www.ufrgs.br/cursopgdr/
downloadsSerie/derad005.pdf>. 
Acesso em: 4 fev. 2020. V
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Professor, veja, nas Orientações para 
o professor, mais subsídios para a 
pesquisa de campo que servirá de 
referência para a análise dos alunos.
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Agora, respondam:

1  Em geral, qual grupo é mais velho: o de meninos ou meninas?

2  Qual é o grupo mais homogêneo, com idades mais próximas à média:  
o de meninos ou de meninas? Por quê? 

3  Em que situação o desvio-padrão teria resultado zero?

4  Considerando as médias aritméticas apresentadas, seria possível ter 
desvio-padrão zero?

5  Se a média aritmética do grupo de meninas fosse 14, seria possível afirmar 
que o desvio-padrão é zero? Por quê? Use exemplos para justificar.

6  Em grupos, observem os dados da tabela e respondam à pergunta em seguida.

 Na Tabela 2, os 59 jovens foram agrupados em duas faixas de idade: uma 
de jovens entre 11 e 13 anos e outra de jovens entre 14 e 17 anos.

O de meninas, o que pode ser evidenciado pela média de idade, que é maior que a dos meninos. 

O de meninos, porque o desvio-padrão é menor.

No caso em que todos os jovens daquele grupo tivessem a mesma idade. Por exemplo, todas as meninas têm 15 anos.

Não. Para o desvio-padrão ser zero, as idades teriam de ser as mesmas, 
portanto, a média aritmética seria um número exato (diferente dos casos 
citados, em que as médias eram 14,68 e 14,06).

5. Não. É possível que a idade de 
todas as meninas seja 14, mas é 
também possível que haja meninas 
de diferentes idades; por exemplo, 
14 meninas de 14 anos, 7 de 11 e 7 
de 17. Neste último caso, a média 
aritmética também seria 14.  

6. A razão é cerca de 2,3, ou seja, 
há nessa pesquisa mais jovens com 
idade entre 14 e 17 anos – mais 
que o dobro, ou seja, 2,3 vezes 
mais. Por esse motivo, a média das 
idades, na Tabela 1, ultrapassou o 
valor 14, mediana das idades.

Tabela 2
Estatística descritiva da amostra segundo os dois grupos de idades

N %

11 – 13 18 30,5

14 – 17 41 69,5

Total 59 100

Martins (2012, p. 18).

 A quantidade de jovens da amostra com idade entre 14 e 17 anos supera 
a quantidade de jovens entre 11 e 13 anos. Qual é a razão entre os jovens 
do segundo grupo em relação ao primeiro?

Tabela 1
Estatística descritiva da amostra de todos os jovens, segundo o gênero e a idade

Gênero
Idade

Média Desvio -padrão Mín.-Máx. %

Masculino 14,06 1,692 11-17 52,5

Feminino 14,68 2,091 11-17 47,5

Total 14,36 1,901 11-17 100

Martins (2012, p. 18).

Gráfico da amostra segundo o gênero e a idade 

Baseado em Martins (2012, p. 38).
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Em grupos, observem o gráfico e os dados apresentados na Tabela 1, que mostra 
a média de idade dos jovens de 11 a 17 anos, diferenciando-os em relação ao gênero. 
Analise-os e respondam às perguntas a seguir.Entenda, de manei-

ra simples e prática, 
o que é e por que foi 
criado o conceito de 
desvio-padrão, lendo o 
texto a seguir na revista 
do IPEA.

WOLFFENBÜTTEL, 
Andréa. O que é? Des-
vio padrão. IPEA, ano 3,  
23 ed., 6 jun. 2006. 
< h t t p : / / w w w . i p e a .
gov.br/desafios/index.
php?option=com_conte
nt&view=article&id=210
4:catid=28&Itemid=23>. 
Acesso em: 4 fev. 2020.
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LEMBRE-SE!

Medidas de tendência central e de dispersão

Média aritmética
A média aritmética, ou simplesmente média, é o valor que representa o ponto de 
equilíbrio ou o ponto de concentração de um conjunto de números. É a medida  
de tendência central de maior interesse em Estatística.

Matematicamente, é obtida pela soma dos valores de uma lista dividida pela quan-
tidade de valores dessa lista. 

...
x n

x x x xn1 2 3
=

+ + + +
r

Por exemplo, a média do conjunto de valores 3, 1, 8, 9, 7 e 2 é:

x 6
3 1 8 9 7 2

6
30 5=

+ + + + +
= =r

Desvio-padrão
O desvio-padrão é o valor que indica, em média, como os dados se desviam da mé-
dia. É o mais importante valor de dispersão. Para uma população, o desvio-padrão é 
obtido extraindo-se a raiz quadrada do quociente entre a soma dos quadrados das 
diferenças entre cada número pela média e a quantidade de valores:

...x x
dp n

x x x x
5

2 1 2 1 1 2n1
2

2
2 2` ` `j j j

No exemplo acima, o desvio-padrão é obtido por:

dp 6

3 5 1 5 8 5 9 5 7 5 2 5
5

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 22 2 2 2 2 2` ` ` ` ` `j j j j j j

dp 6

2 4 3 4 2 3
5

2 1 2 1 1 1 1 22 2 2 2 2 2` ` ` ` ` `j j j j j j

dp 6
4 16 9 16 4 9

5
1 1 1 1 1

dp 6
58

5

,dp 3 115

Logo, no conjunto de números 3, 1, 8, 9, 7 e 2, a média é 5 e os valores do conjunto 
se desviam, em média, 1,27 unidade dessa média 5.

Mediana
A mediana é o valor que ocupa a posição central em um conjunto de dados organiza-
dos de forma crescente (ou decrescente). Caso o conjunto de dados tenha uma quan-
tidade par de valores, a mediana é a média simples entre os dois elementos centrais.

Por exemplo, no conjunto:

1, 2, 3, 4, 6 e 8
A mediana é 3,5.

Variância
A variância é uma medida de dispersão calculada anteriormente ao desvio-padrão. É o 
valor obtido anteriormente ao extrair a raiz quadrada para o cálculo do desvio-padrão.

...x
var n

x x xx x
5

2 1 2 1 1 2n1
2

2
2 2` ` `j j j

dp var5

Valor mínimo e valor máximo
Valor mínimo e valor máximo equivalem, respectivamente, à menor pontuação e à 
maior pontuação de cada respondente às subescalas ou ao resultado global.
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Entendendo o questionário para a análise estatística
Para a análise da estatística descritiva nas tabelas 3 e 10 descritas a seguir, precisa-

-se compreender as subescalas do Questionário de Autoavaliação para Jovens (em 
inglês, Youth Self-Report, YSR), utilizado como uma das ferramentas de levantamento 
de dados, o qual é composto de duas partes, sendo a primeira por questões relaciona-
das a competências, atividades e interesses sociais de cada indivíduo e a segunda por 
questões “que avaliam problemas de comportamento e comportamentos socialmente 
desejáveis, formando as escalas de distúrbio total e síndromes” (MARTINS, 2012, p. 26).
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No entanto, as tabelas são apenas para ilustrar como podemos aplicar na prática, e 
usando dados reais, os conceitos de medidas de média, mediana e desvio-padrão, além 
de variância, valores mínimos e máximos. Mais tarde, esse conhecimento nos ajudará a 
montar tabelas e gráficos para o conteúdo da revista digital. 

Para cada questão apresentada, o jovem teve como opções de respostas:

 • 0 Quando a descrição da questão não se aplica a ele.

 • 1 Quando a descrição da questão às vezes se aplica a ele.

 • 2  Quando a descrição da questão se aplica a ele.

Trecho do Questionário de Autoavaliação para Jovens (YSR):

0 1 2 11. Sou dependente demais dos adultos

0 1 2 12. Sinto-me só

0 1 2
13. Sinto-me confuso(a), desorientado(a)  
ou como se estivesse num nevoeiro

0 1 2 14. Choro muito

0 1 2 15. Sou muito honesto

0 1 2 16. Sou mau para as outras pessoas

Já as subescalas de YRS e o número de questões que compuseram cada uma delas 
foram divididas em:

 • (1) Comportamento antissocial – 13 questões

 • (2) Problemas de atenção – 14 questões

 • (3) Ansiedade/Depressão – 11 questões

 • (4) Isolamento – 8 questões

 • (5) Queixas somáticas – 9 questões

 • (6) Problemas do pensamento esquizoide – 7 questões

As seis subescalas, indicadas com a numeração de 1 a 6, aparecem nas tabelas 3 e 4. 
Os dados apresentados foram obtidos por meio do somatório das respostas (0, 1 ou 2) 
de todas as questões que compõem cada subescala.

A pessoa que sofre de trans-
torno de sintomas somáticos 
apresenta “diversos e variados 
sintomas físicos sem uma expli-
cação física”, acompanhados “por 
um senso de urgência para sua 
resolução”. 

SPONHOLZ JUNIOR, Alcion. 
Transtorno de sintomas 
somáticos e transtornos 
relacionados. HC-FMRP-USP, 
2017. Disponível em: <https://
edisciplinas.usp.br/pluginfile.
php/4169785/mod_resource/
content/0/Transtornos%20
de%20Sintomas%20
Soma%CC%81ticos_2017.pdf>. 
Acesso em: 4 fev. 2020.

A perturbação da personali-
dade esquizoide expressa-se, 
essencialmente, por três carac-
terísticas: falha de interesse nas 
relações sociais, tendência ao 
isolamento e frieza emocional. 

OFICINA DE PSICOLOGIA. O que 
é personalidade esquizoide? 
Disponível em: <https://www.
oficinadepsicologia.com/
perturbacoes-de-personalidade/
esquizoide/>. Acesso em:  
4 fev. 2020.
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https://www.oficinadepsicologia.com/perturbacoes-de-personalidade/esquizoide/
https://www.oficinadepsicologia.com/perturbacoes-de-personalidade/esquizoide/


Na Tabela 3, são apresentadas as médias e demais estatísticas de cada grupo de 
idade para cada subescala do YSR.

Tabela 3
Estatística descritiva das pontuações nas subescalas YSR segundo os níveis de idade

Subescalas do YSR

 1 2 3 4 5 6 Global Estatística

Grupo
11 a 13 anos

3,44 8,50 2,72 6,50 2,72 2,33 26,22 Média

2,50 8,00 2,00 7,00 2,00 2,50 32,00 Mediana

3,33 3,78 2,40 2,57 1,74 2,23 10,07 Desvio-padrão

11,09 14,27 5,74 6,61 3,04 5,06 101,48 Variância

0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 8,00 Mínimo

13,00 15,00 9,00 11,00 6,00 8,00 38,00 Máximo

Grupo
14 a 17 anos

4,98 9,68 4,20 7,41 4,22 2,88 33,34 Média

4,00 9,00 2,00 7,00 4,00 2,00 32,00 Mediana

4,42 5,32 4,55 3,07 3,18 2,89 18,90 Desvio-padrão

19,57 28,32 20,71 9,40 10,13 8,36 357,33 Variância

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Mínimo

17,00 23,00 16,00 13,00 11,00 10,00 85,00 Máximo

Martins (2012, p. 33).

Individualmente, avalie os dados da Tabela 3. Imagine como os valores foram cal-
culados para cada um dos itens. Passe para a fase a seguir apenas quando estiver mais 
situado(a), tendo uma visão geral da tabela (mesmo sem entender os detalhes).

1  Em duplas, discutam as perguntas a seguir e respondam:

 a) De acordo com a explicação sobre o questionário aplicado, como foram 
obtidos os valores da tabela? O que significam os valores maiores ou 
menores?

 b) Façam inicialmente uma comparação geral entre os grupos de 11 a 13 
anos e de 14 a 17 anos. O que vocês observam ao comparar os dois 
grupos? Em que dados vocês se basearam para concluir isso?

 c) Com base na questão anterior, pode-se concluir que, em cada subes-
cala, os jovens de 14 a 17 anos sempre apresentam sintomas mais 
depressivos do que os jovens de 11 a 13 anos? Justifique utilizando 
dados de dois itens estatísticos. 

 d) Por que os números da mediana são inteiros ou têm apenas uma casa 
decimal? Por exemplo, quando analisamos a subescala (1) Comporta-
mento antissocial, o que significa a mediana do grupo de 11 a 13 anos 
ser 2,50 e a do grupo de 14 a 17 anos ser 4,00? Explique a situação e 
como foram calculados.

 e) Se você fosse o(a) diretor(a) de uma das instituições que acolhem os 
jovens pesquisados, qual seria o primeiro item estatístico que olharia, 
após receber os resultados da pesquisa, para ter um entendimento 
geral da condição de seus jovens?

 f) Em seguida, quais índices olharia para ter uma noção mais individual 
da situação de seus jovens? 

 g) No grupo de 14 a 17 anos, considere os dados dos itens estatísticos Média 
e Máximo. Se você fosse o(a) diretor(a) da instituição desses jovens, o que 
chamaria a sua atenção? Quais seriam as hipóteses que você poderia fazer 
com base nesses dados? Que tipo de ação você tomaria com base neles?

 h) Faça um comparativo entre os dois grupos de crianças e adolescentes, 
segundo os níveis de idade, focando na subescala 3.

c) Não. Por exemplo, 
nas subescalas 2 e 4, o 
valor mínimo do grupo 
de 14 a 17 era zero, 
enquanto o do grupo 
de 11 a 13 anos era 
maior, o que significa 
que nas respostas das 
questões daquelas 
subescalas houve 
questionário(s) do grupo 
de 14 a 17 anos em 
que todas as respostas 
foram “0” (sem indícios 
depressivos). Outro item 
estatístico que pode ser 
considerado é o desvio-
-padrão, que apresenta 
números mais elevados 
no grupo de 14 a 17 
anos, indicando que as 
respostas são menos 
homogêneas ou mais 
divergentes da média, 
quando comparado ao 
outro grupo. 

a) Quanto maior o valor em cada subescala, maior o indício ou manifestação de sintomas depressivos. A justificativa é que os resultados são as somas dos valores 
(0, 1 ou 2) de acordo com as respostas. O jovem responde “0” quando a descrição não se aplica a ele e “2” quando se aplica. Portanto, quanto maior a soma, 
maiores são os indícios de essa pessoa apresentar sintomas depressivos.

b) Em geral, observa-se que o grupo de 14 a 17 anos apresenta maiores indícios 
de depressão pelos números mais altos, observando-se as médias (de cada 
subescala ou global).

d) O valor da mediana é encontrado 
colocando-se todos os valores em ordem 
crescente e indicando-se o valor central; 
nesse caso, para o grupo de 11 a 13 anos, 
esse valor é 2,50 e para o de 14 a 17 anos 
é de 4,00. Se a quantidade da população 
pesquisada for ímpar, o valor será o de 
um dos pesquisados (o total das questões 
de uma subescala no questionário de um 
jovem). Quando a quantidade da população 
for par, o valor será a média dos dois valores 
centrais; se forem iguais, o valor será exato, 
e, se forem diferentes, a média terá uma 
casa decimal. Pode-se afirmar que no grupo 
de 11 a 13 anos há um número par de 
pessoas. No grupo de 14 a 17 anos, pode 
haver um número par (com valores centrais 
iguais a 4,00) ou ímpar de pessoas (valor 
central igual a 4,00).
e) Provavelmente a média, que apresenta 
a média aritmética dos resultados, 
para entender a situação geral daquela 
população pesquisada.

f) Os dados mínimo e máximo mostram 
individualmente o caso da pessoa em 
situação com menos sintomas depressivos e 
o da pessoa em situação com mais indícios 
da doença. 

g) Chama a atenção o fato de os dados do 
item Máximo serem consideravelmente mais 
altos do que os da média. Provavelmente, 
há um ou alguns jovens com altos índices 
depressivos, diferentemente do apresentado 
pela maioria (que resultou na média). Como 
diretor(a), seria possível tentar identificar 
quais são os jovens que apresentaram esses 
índices, verificando se são os mesmos, 
ou se diferentes jovens apresentam altos 
índices em diferentes subescalas.

h) Espera-se que os alunos percebam que 
o grupo de maior idade apresenta mais 
tendência à ansiedade e depressão, pois sua 
média é mais elevada. Também é possível 
verificar que, enquanto no grupo de menor 
idade a maior pontuação alcançou o valor 9,  
o grupo de maior idade alcançou uma 
pontuação 16, de forma que pelo menos  
um dos jovens atingiu 16 pontos de um  
total de 22. 
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1  Em duplas, discutam e respondam às perguntas, compartilhando com a 
turma ao final.

 a) Façam uma análise inicial e uma geral, comparando os dois grupos: 
jovens institucionalizados e não institucionalizados. Quais dados vocês 
consideraram? Quais foram as conclusões?

 b) Comparem as médias de cada subescala entre os dois grupos, utilizando 
um gráfico que facilite a comparação entre os dois dados. 

 c) Observando cada subescala, o grupo institucionalizado sempre apre-
sentou dados mais diversos ou heterogêneos do que o não institucio-
nalizado? Expliquem.

Para finalizar as análises e discussões com base nas tabelas apresentadas, em uma 
roda de conversa exponham as conclusões a que a dupla chegou e ouçam as dos 
colegas. Depois, discutam com toda a turma como os conceitos revistos e as novas 
informações podem ser incorporados ao projeto e fazer parte do conteúdo da revista. 

Tabela 10
Estatística descritiva das pontuações nas subescalas YSR, segundo o local de residência

Subescalas do YSR

 1 2 3 4 5 6 Global Estatística

Institucionalizado 6,93 10,97 5,28 7,86 4,76 3,55 39,34 Média

6,00 10,00 3,00 8,00 4,00 3,00 34,00 Mediana

4,36 5,34 4,82 2,86 3,31 2,90 18,20 Desvio-padrão

18,99 28,46 23,28 8,20 10,98 8,40 331,23 Variância

1,00 4,00 0,00 3,00 0,00 0,00 14,00 Mínimo

17,00 23,00 16,00 12,00 11,00 10,00 85,00 Máximo

Não institucionalizado 2,17 7,73 2,27 6,43 2,80 1,90 23,77 Média

1,50 7,50 1,50 7,00 2,00 1,00 23,50 Mediana

2,15 3,90 2,40 2,87 2,04 2,26 11,09 Desvio-padrão

4,62 15,23 5,79 8,25 4,17 5,13 122,96 Variância

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Mínimo

9,00 15,00 9,00 13,00 6,00 8,00 42,00 Máximo

Martins (2012, p. 34).

b) Espera-se que os alunos utilizem 
um gráfico de barras (agrupadas) 
para mostrar a comparação entre as 
médias em cada subescala. 

c) Não. Nas subescalas (5) Queixas 
somáticas e (6) Problemas do 
pensamento esquizoide, o grupo 
institucionalizado apresentou desvio-
-padrão menor do que o do outro 
grupo, mostrando que houve menos 
heterogeneidade nas respostas ou 
que se apresentaram próximas à 
média. 

Ainda temos mais uma tabela para analisar. Nela são apresentadas as médias e de-
mais estatísticas de cada grupo de jovens institucionalizados e não institucionalizados 
para cada subescala do questionário YSR.
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a) Não há uma resposta única. 
Pode-se avaliar a média dos dois 
grupos. Olhando-se as médias 
ou a média global de cada grupo, 
observa-se que, em geral, a dos 
institucionalizados é mais alta. Isso 
demonstra que, nesse grupo, há mais 
incidência dos sintomas depressivos. 
Observa-se, ainda, que a variância 
global do grupo institucionalizado 
é bem maior quando comparada 
à do não institucionalizado, o que 
revela que, em geral, há mais 
heterogeneidade; ou seja, alguns 
desse grupo podem apresentar vários 
sintomas depressivos, enquanto 
outros podem não apresentar 
nenhum deles.
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PERGUNTAS MOBILIZADORAS

• Com os dados pesquisados e obtidos até agora, temos uma visão geral da 
depressão no Brasil e entre os adolescentes. Como será que “nós” estamos 
em nosso bairro ou em nossa escola em relação à depressão? 

• E o aluno que está passando por alguma dificuldade? Tem como saber a 
quem pedir ajuda?

• Como preparar uma pesquisa que ajude no processo de iniciar ações de 
prevenção e solução, em vez de apenas retratar dados? 

Esta etapa será dedicada à investigação das redes de apoio local disponíveis às 
pessoas que sofrem de depressão e aos familiares e amigos.

Além disso, haverá a elaboração do questionário e a pesquisa de campo, que será 
realizada com adolescentes da comunidade escolar e/ou local.

O resultado, após a compilação dos dados, será publicado na revista digital.

Para começar esta etapa, leia este trecho da Campanha da Abrata (Associação Bra-
sileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos).

AÍ TEM LINGUAGEM

Na direção da vida: depressão sem tabu

[...]

Depressão não é um estado de espírito, nem falta de fé. É uma doença como 
tantas outras. Quem tem depressão conta piada, posta foto bonita nas redes 
sociais...

O sofrimento está lá, mas você simplesmente não vê. Afinal de contas, quem 
tem depressão consegue esconder direitinho. Ninguém posta foto cinza no 
perfil, sem luz. É um assunto proibido, tabu.

Afinal, quem é que vai acreditar? Bem de vida, trabalho legal, família bacana, 
um amor para chamar de seu... O que é que falta?

O que falta é pura química: há um certo desequilíbrio entre algumas subs-
tâncias do cérebro. É isso mesmo: a depressão tem um componente biológico. 
Afinal, estamos falando de um assunto médico, uma condição que a gente 
pode tratar.

Alguém deixaria de controlar a glicemia, por exemplo? Não. Mas, com 
a depressão, é diferente. Quem tem diabetes conta para os seus colegas de 
trabalho sem o menor problema. Mas, quem tem depressão, faz dela o seu 
segredo. Sente vergonha, murcha. Corre para a sombra.

[...]

ABRATA. Manifesto - Campanha “Na direção da vida: depressão sem tabu”.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5-Tg4zyJSsQ>.  

Acesso em: 22 out. 2020.
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https://www.youtube.com/watch?v=5-Tg4zyJSsQ


1  Com a turma, pesquisem e identifiquem alguma instituição local (do 
bairro ou da cidade) de apoio a jovens com depressão e organizem, com 
o professor e a escola, uma data para convidar o representante para par-
ticipar de uma roda de conversa, apresentar a instituição e o trabalho, 
bem como as campanhas realizadas. Vocês poderão fazer perguntas que 
ajudarão a compor o conteúdo da revista. 

 Observem alguns itens para a roda de conversa:

• O objetivo da roda é tirar dúvidas em relação a como identificar os 
sinais de depressão em jovens, as situações mais comuns e maneiras 
de apoiar.

• Outro foco será saber as medidas de prevenção e tratamento que serão 
abordadas na etapa a seguir.

• Preparem um roteiro de perguntas e o enviem com antecedência, com 
uma carta formal de convite, explicando o objetivo desse encontro. No 
dia, tenham o roteiro em mãos e registrem (por meio de áudio, vídeo  
e/ou anotações) o depoimento do representante.

• Compartilhem com o representante sobre o questionário que estão ela-
borando; vejam se ele(a) poderá ajudar a organizar ações preventivas e 
de apoio a pessoas que estejam enfrentando problemas de depressão. 
O representante poderá ter dicas e sugestões importantes a ser consi-
deradas na elaboração da pesquisa. 

2  Após a roda de conversa, retomem os registros feitos durante o evento e 
selecionem as informações que poderão fazer parte dos textos que com-
porão a revista digital. 

Agora é a sua vez!

Elaboração da pesquisa

Agora vocês vão elaborar uma pesquisa com os alunos da escola, para verificar se há 
pessoas que possivelmente sofrem ou já sofreram da doença ou, ainda, se conviveram 
ou convivem com alguém depressivo. 

Discutam e reflitam com a turma sobre as questões a seguir para definir o foco  
da pesquisa.

 • Seria o caso de verificar se os alunos apresentam alguns dos sintomas mais comuns 
(apresentados na matéria e pelo representante da instituição)? Verificar a frequência? 
Verificar o nível desses sintomas?

 • Quer-se identificar quantas pessoas já passaram ou passam pela experiência?

 • Será que as pessoas que já passaram pela experiência ou conhecem alguém próximo 
nessa situação podem fornecer informações úteis sobre tratamento e redes de apoio?

 • Quais desses dados serão quantitativos? Quais serão qualitativos?

 • Qual será a amostra da pesquisa?

 • Considerando-se o tema e o sigilo que se requer, considerem o meio para colher e 
compilar os dados.

– Considerem os prós e contras de fazer a pesquisa de maneira impressa e on-line 
e definam qual método vão utilizar.

– Pesquisem ferramentas on-line gratuitas disponíveis para montar questionários, 
enviá-los a um grupo e compilar informações e comecem a pensar como seria o 
processo de implementação da pesquisa. 

– Pensem qual seria a receptividade dos alunos à pesquisa, considerando a extensão 
da pesquisa e o conteúdo pessoal das informações. 

Montem o esboço do questionário, utilizando o meio de coleta escolhido.

1. Professor, é importante orientar 
os alunos para que o objetivo seja 
prático e específico. Por exemplo: 
identificar o nível de problema e a 
frequência de casos em que jovens 
apresentam sintomas de depressão, 
para planejar ações (conscientização, 
informação de serviços públicos de 
apoio etc.).

Lembre-se!

Em qualquer pesquisa,  
o sigilo das informações é 
um requisito fundamental 
para garantir a segurança 
dos entrevistados e evitar 
a exposição de dados 
pessoais, além de gerar 
credibilidade à pesquisa. 
Sobretudo para temas que 
envolvem dor e desafios 
emocionais, como a 
depressão, a abordagem 
da pesquisa a ser aplicada 
pela turma deve ser 
extremamente cuidadosa e 
respeitosa. Juntos, vocês vão 
definir meios de manter os 
dados dos pesquisados em 
sigilo e segurança. 

Pesquisem na inter-
net formulários on-line 
que auxiliem a construir 
rapidamente questio-
nários para serem en-
viados aos entrevista-
dos por e-mail ou por 
meio de link. 

Muitos deles ofere-
cem o recurso da pes-
quisa anônima, ou seja, 
o organizador da pes-
quisa recebe os dados 
sem saber quem é o res-
pondente. Esse recurso 
pode ser um diferencial 
para que o entrevistado 
expresse sua opinião 
mais livremente.

SAIBA
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Verifiquem a checklist a seguir:

 • As questões estão claras e são fáceis de responder?

 • Há alguma questão que possa soar invasiva, constranger e/ou ofender o entrevistado 
pela forma como foi feita?

 • Há respostas de múltipla escolha, o que ajudará o entrevistado a responder e que 
vão auxiliar na tabulação dos dados? 

 • As questões qualitativas estão claras?

 • Quer-se fazer algum recorte com as informações? Por exemplo, é importante 
saber quantas pessoas sofrem, especificamente, com ansiedade? Se sim, há per-
guntas específicas sobre o assunto, para que depois possam ser consideradas 
separadamente?

 • Será fácil tabular os dados? Por exemplo, as respostas das perguntas fechadas 
estão previamente codificadas, facilitando a contagem (como: 1. Sim; 2. Não etc.)? 
Será fácil agrupar as respostas semelhantes para a análise e chegar às conclusões? 

Planejem qual será a equipe responsável pela aplicação dos questionários, quem 
fará a compilação dos dados e quem apresentará os resultados para a turma. 

Por fim, façam a validação do questionário, compartilhando-o com representantes 
do público-alvo, o professor, diretor ou representante de alguma instituição, para que 
revisem o texto e o conteúdo. Os retornos e ajustes indicados por pessoas mais expe-
rientes serão de extrema importância para enriquecer e dar respaldo e credibilidade à 
pesquisa da turma. 

Organizando os dados
Para organizar os dados coletados, chegou o momento de tabular as respostas. Para 

facilitar o processo, é possível criar classes de respostas de forma temática.

Orientem-se com o professor sobre a forma de organizar os dados do questionário, 
utilizando tabelas. As primeiras tabelas são as de dados brutos. Sempre que precisarem 
agrupar dados, utilizem categorias e tabelas de distribuição de frequência. Construam 
gráficos e analisem as medidas de tendência central e de dispersão.

Para a apresentação, vocês podem usar slides, cartazes ou outros recursos de com-
partilhamento. É importante que vocês tenham um roteiro que servirá de base para a 
condução da apresentação.

Apresentando os dados
Após finalizar a coleta e compilação inicial de dados, reúnam-se com a turma para 

discutir os resultados, avaliando se foram previsíveis, quais surpreenderam e por quê.

Analisem juntos as respostas qualitativas que, muitas vezes, trazem elementos 
específicos e ricos aos resultados gerais da pesquisa.

Comecem a pensar sobre as necessidades indicadas pelos alunos respondentes e 
quais seriam alguns encaminhamentos simples.

Juntos, avaliem quais são os dados mais relevantes e como (textos, gráficos etc.) 
pretendem compartilhá-los inicialmente com a direção da escola. Lembrem-se de que 
em todas as ações envolvendo os demais alunos e, também, ao divulgar os dados para 
o público externo, vocês precisarão do apoio e da validação inicial da escola (por meio 
do professor e da direção). 

Os dados organizados e validados servirão de base para a elaboração textual de 
parte da revista digital.
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Nesta etapa, vocês utilizarão todas as informações pré-selecionadas e registradas nas 
etapas anteriores para escrever o(s) texto(s) que vai(vão) fazer parte da revista digital.

Há várias informações e dados interessantes e que poderão ajudar as pessoas a 
identificar as causas e os sintomas, conhecer os tratamentos e saber quais são as me-
didas para combater a depressão na adolescência, bem como os grupos de apoio e as 
campanhas.

Verifiquem quem faz parte da equipe de produção textual, de edição, diagramação, 
iconografia etc. para dividir as tarefas e definir o cronograma. Cada um ficará responsável 
por uma parte da produção, publicação e divulgação da revista. 

Vocês são os protagonistas, ou seja, os atores principais deste projeto e, por isso, 
ao longo de todo o desenvolvimento, têm tomado as decisões necessárias para que o 
produto final seja um sucesso.

Algumas etapas do processo foram feitas anteriormente, como a definição do projeto 
gráfico, qual o layout, as seções da revista, onde a revista seria publicada etc. Agora, é 
só retomar o que já foi decidido e executá-lo.

Para a produção textual do conteúdo, não se esqueçam de que podem utilizar 
vários gêneros já estudados, como reportagens, notícias, exposição de infográficos, 
perfil do leitor etc. 

Além da produção dos textos, é necessário escolher algumas imagens (ilustrações e 
fotos, por exemplo) que ajudarão a ilustrar o texto, chamar a atenção do leitor e mesmo 
complementar a leitura.

Vejam também, com a equipe responsável pela diagramação, como ficará a dispo-
sição do texto na página, a imagem etc.

Professor, é importante que os alunos 
conversem e retomem os resultados 
das pesquisas, as orientações dos 
profissionais da área, as discussões 
em sala, as respostas do questionário, 
entre outros.
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E finalmente... chegou o momento tão esperado! A apresentação do projeto por 
meio da revista digital. Divulgar a revista será essencial para levá-la ao conhecimento 
da comunidade escolar e de outras pessoas do entorno, para que possam aprender, 
opinar, dialogar, refletir e se posicionar a qualquer momento. 

Para divulgar a revista, vocês organizarão um evento de lançamento, convidando a 
comunidade escolar, representantes de organizações locais que atendem pessoas com 
depressão e das Secretarias de Educação. Para isso, vocês precisarão conversar com o 
professor e com a direção escolar com antecedência, verificando a possibilidade e, en-
tão, definir a data, o horário, o local na escola, os convidados, organizar e confeccionar 
os convites etc. 

É importante definir quem receberá os convidados externos e quem registrará 
os momentos principais, por meio de fotos, gravando ou anotando os depoimentos.  
As fotos e as informações obtidas no evento de lançamento serão importantes para 
ajudar na posterior divulgação da revista digital, que poderá ser feita via rede social ou 
aplicativo de conversa. Se a escola tiver um blog, divulgue também nesse canal. 

Disponibilize para os convidados meios de acessarem a revista durante o evento, 
para conhecê-la. Lembrem-se de que estará em plataforma digital. Disponibilize alguns 
computadores ou notebooks como totens para que os convidados possam interagir 
com a revista. Também informem por meio de cartazes ou pôsteres, por exemplo, seu 
endereço eletrônico. 

Apresentem o projeto que resultou em informações e dados sobre a depressão na 
adolescência publicados em revista digital. Expliquem os objetivos; a pergunta inicial 
que os mobilizou para desenvolver o projeto; digam como foi o processo de construção 
da revista com entrevistas, pesquisas documental e de campo; os resultados obtidos; 
as características da revista após a publicação etc. 

Utilizem slides, vídeos, registros do projeto para a apresentação, deixando-a atraente 
ao público e chamando a atenção para o assunto. 

No planejamento do evento, reservem um tempo de fala para os principais atores 
e apoiadores: 

 • os representantes do projeto; 

 • o professor;

 • a direção da escola; 

 • os representantes das organizações que contribuíram com o apoio técnico.

No dia do evento, façam os devidos agradecimentos e reconhecimentos a todos 
que apoiaram a realização do projeto, incluindo os entrevistados.

Ao final, convidem a todos para ler a revista, divulgá-la para amigos, familiares e 
conhecidos e também para comentar o que acharam e dar sugestões. Após o evento, 
escutem a opinião de quem assistiu à apresentação e registrem tudo. Isso pode ajudá-
-los a melhorar em uma próxima vez que forem fazer um evento como esse ou mesmo 
organizar e planejar uma publicação.
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A avaliação precisa ser realizada por todos (professores e alunos), de maneira 
que sejam verificadas as aprendizagens desenvolvidas nas áreas de conhecimento 
do projeto.

No entanto, deve ser vista como uma oportunidade para melhorá-lo e aprimorá-lo 
e desenvolver um produto ainda melhor com o resultado obtido.

Após o término do produto final, da apresentação e da divulgação, começa o pro-
cesso de avaliação, iniciando pela sua própria, que servirá de base para a da turma, e a 
feita pelo professor coordenador. 

Avaliação do projeto

Sim Não Parcialmente

A organização do nosso grupo contribuiu para o 
bom andamento das tarefas e para a condução do 
trabalho?

   

Participei de forma ativa em todas as etapas do 
projeto?    

As estratégias desenvolvidas em todas as etapas 
foram adequadas?    

O tempo sugerido para o desenvolvimento do 
projeto foi adequado?    

Consegui adquirir novos conhecimentos e 
aprofundar os que eu já sabia sobre o tema 
proposto?

   

Consegui adquirir novos conhecimentos sobre 
estatística?    

Consegui compreender os dados coletados e 
analisados do questionário respondido pelos 
entrevistados?

   

O projeto alcançou os objetivos propostos?    

Para reflexão
 • Tive dificuldade em alguma área do conhecimento que fez parte deste projeto?  

Se sim, o que preciso fazer para avançar? 

 • O que aprendi sobre o tema Depressão na adolescência?

 • Assumi as minhas responsabilidades individuais, sendo, ao mesmo tempo, coope-
rativo com o meu grupo?

 • Quais aspectos facilitaram e quais dificultaram o desenvolvimento do projeto?
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Expor para o grupo a sua 
avaliação de como foi o projeto 
e ouvir qual foi a avaliação deles 
vai ajudá-los a perceber o que 
precisa ser revisto. 

Autoavaliação de cada grupo de alunos

Sim Não Parcialmente

A nossa organização contribuiu para o bom andamento das tarefas e a condução  
do trabalho?    

As estratégias escolhidas foram adequadas?    

Os conhecimentos que nós possuíamos inicialmente sobre Estatística, depressão na 
adolescência e revista digital foram suficientes para conduzir o projeto até a etapa final?    

A gestão da sala e dos grupos durante o desenvolvimento do projeto foi adequada?    

O tempo sugerido para o desenvolvimento do projeto foi adequado?    

Conseguimos entender os dados coletados e analisados do questionário?    

Nós aprendemos a calcular média, mediana, moda e desvio-padrão e interpretar  
esses dados?    

Avaliação em turma
Para essa discussão, organizem uma roda de conversa e combinem os acordos, 

como quem iniciará, se os comentários serão feitos após ou durante a exposição de 
cada colega, qual será o sinal indicando que se quer a vez de falar etc. Depois que 
todos tiverem exposto suas percepções sobre o projeto, discutam algumas questões 
adicionais, como as sugeridas a seguir:

 • O que faríamos diferente se tivéssemos de refazer o projeto?

 • Quais ensinamentos podemos utilizar em outros projetos?

 • Há alguma etapa que faríamos diferente, acrescentaríamos ou tiraríamos do projeto?
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BENDER, Willian N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século 
XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.
A obra destaca a potência e a eficiência da aprendizagem baseada em projetos para desenvolver 
as habilidades do século XXI, mostrando como os estudantes passam a ter participação ativa, 
apresentando resultados para problemas reais e melhoras em seu desempenho e entusiasmo 
para a aprendizagem. 

BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. 
São Paulo: Alta Books, 2017.
A obra mostra como ser mais criativo e inovador, seguindo esse processo colaborativo para 
enfrentar os desafios, as exigências e as restrições do mercado de trabalho e da sociedade, 
aproveitando as possibilidades.

MARTINS, D. I. B. Depressão e satisfação de vida em crianças e adolescentes institucionalizados 
e não institucionalizados: estudo comparativo. 2012. 140 fl. (Dissertação de Mestrado) – Uni-
versidade da Beira Interior, Covilhã. Portugal, 2012. Repositório Digital da UBI. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/10400.6/2722>. Acesso em: 4 fev. 2020.
Esta pesquisa apresenta o estudo da manifestação de sintomas depressivos e de satisfação 
de vida em crianças e adolescentes dos gêneros masculino e feminino, que vivem e que não 
vivem em instituições de abrigo. A idade varia entre 11 e 13 anos e 14 e 17 anos. Os dados 
foram coletados, organizados e analisados, predominando conteúdos matemáticos como os 
cálculos de média, mediana, moda e desvio-padrão, possibilitando verificar a aplicabilidade 
da Matemática ao tema da saúde e da depressão.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portal do governo brasileiro. Depressão: causas, sintomas, tratamen-
tos, diagnóstico e prevenção. Disponível em: <http://saude.gov.br/saude-de-a-z/depressao>. 
Acesso em: 4 fev. 2020.
Este site contribui para o entendimento sobre a depressão e suas causas. Mostra alguns fatores 
de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da doença, como histórico familiar, 
estresse crônico, ansiedade crônica, traumas psicológicos, entre outros, além dos tipos de 
tratamento e prevenção.

QUEIROZ, A. M. N. P. Matemática transparente ao alcance de todos. São Paulo: Livraria da Física, 2011.
De maneira prática, o livro aborda vários temas matemáticos, como os relacionados ao eixo 
de números, Geometria, grandezas e medidas, Estatística, entre outros.  Na área de Estatística, 
aborda o levantamento, o tratamento e a análise dos dados.

ROONEY, A. A história da Matemática: desde a criação das pirâmides até a exploração do infinito. 
São Paulo: M. Books do Brasil, 2012.
É uma obra que apresenta ao leitor as inúmeras conquistas da humanidade. A Matemática 
aparece como ferramenta no processo das descobertas, inclusive com a origem da Estatísti-
ca. Apresenta também personalidades importantes que mudaram o mundo na Matemática, 
incluindo Pitágoras, Pascal, Newton, Euclides e muitos outros. 

• VÍDEOS 
CANAL FUTURA. Depressão na adolescência.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wBhkm6MycH8>. Acesso em: 4 fev. 2020.
Essa entrevista apresenta o depoimento de um pai falando da filha adolescente e conta com a 
presença de um especialista. Os entrevistados falam sobre os sintomas, a aceitação da doença, 
a importância do apoio da família e do acompanhamento de um profissional.

VARELLA, Drauzio. Depressão na adolescência
Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/videos/drauzio-comenta/depressao-na-
adolescencia-comenta-03/>. Acesso em: 4 fev. 2020.
Este vídeo alerta que a depressão na adolescência é mais comum do que se imagina e pre-
cisa ser levada a sério, pois trata-se de uma doença e o tratamento é realizado com a ajuda 
de um profissional.
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http://saude.gov.br/saude-de-a-z/depressao
https://www.youtube.com/watch?v=wBhkm6MycH8
https://drauziovarella.uol.com.br/videos/drauzio-comenta/depressao-na-adolescencia-comenta-03/
https://drauziovarella.uol.com.br/videos/drauzio-comenta/depressao-na-adolescencia-comenta-03/
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