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PROGRAMA SUCESSO ESCOLAR 
DESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SUGERIDAS  

3º TRIMESTRE 

Área de conhecimento: Componente Integrador  

Componente curricular: Pensamento Científico   

 

Título: As camadas do planeta Terra. 

Código: EF06CI11/ES.  

Habilidade: Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura 

interna à atmosfera) e suas principais características, diferenciando-as e descrevendo-as por 

meio de modelos bidimensionais e tridimensionais e reconhecer os distintos modelos 

representativos do planeta Terra em diferentes épocas e culturas, compreendendo o impacto 

do desenvolvimento científico na construção e reconstrução desses modelos. 

 
 

Objetivo: Representar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. 

 

Materiais: Equipamentos multimídia e smartphones ou computadores para pesquisa, folha de 

papel A4, bandeja de isopor, massinha de modelar nas cores vermelha, laranja, marrom, 

verde, azul e amarela 

 

Local: Sala de aula e/ou laboratório de informática, biblioteca. 

 

Desenvolvimento:  

 

Etapa 1: 

Professor, faça o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes a respeito 

da formação do planeta Terra e suas características, e sugere- se as seguintes 

questões: 

1. Você já parou para pensar em como a Terra, nosso planeta e nosso lar, se 

formou? 

2. Como será a Terra por dentro? E sua composição? E características? 

3. Qual é o seu tamanho e posição? 

  

A partir da discussão, solicite aos estudantes que façam um desenho que represente o 

interior do Planeta Terra, de acordo com os seus conhecimentos. 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 
ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 
 

  

 

Etapa 2: 

 

Oriente a turma a pesquisar em livros didáticos ou internet para que possam preencher 

as lacunas da imagem a seguir com os nomes das camadas internas do Planeta Terra 

e em seguida, descrever suas características. 

 

 

Fonte: elaborado pela equipe de Ciências do Ensino Fundamental da SEE para o 

Material de Apoio ao Currículo Paulista. 

 

Etapa 3: 

Reúna os estudantes em duplas e solicite-os que construam um modelo das camadas 

da Terra com massinha de modelar utilizando a bandeja de isopor para suporte. Se 

achar necessário, pode se utilizar outros materiais. Os estudantes apresentam os 

modelos criados e o professor pode expor os trabalhos da turma para a escola, e ainda 

postar fotos nas redes sociais da escola, caso possua. 

 

Como forma de sistematização dos conteúdos, o professor poderá exibir os vídeos 

abaixo:  

 

As camadas da Terra - A Terra e suas partes 

 

Geosfera - Camadas da Terra - Ciências para crianças 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKlj6wCdwrA
https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k
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Duração: 100 minutos. 

Referências: 

São Paulo. Sp fazescola.  Caderno do professor. Ciências. Currículo Paulista. 

Disponível em https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-

content/uploads/download/cadernos-do-professor-v4-

2020/EF_PR_CI_VOL4_VP.pdf. Acesso em 03 fev. 2023.  

 

Smile and learn. As camadas da Terra – A Terra e suas partes. You tube. Disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=MKlj6wCdwrA. Acesso em 03 fev. 2023.  

 

Smile and learn. Geosfera - Camadas da Terra - Ciências para crianças 

 You tube. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k. Acesso 

em 03 fev. 2023. 

 

Título: Obsolescência programada. 

Código: EF07CI06 
Habilidade: Discutir e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na 
vida cotidiana quanto no mundo do trabalho, decorrentes do desenvolvimento de 
novos materiais e tecnologias (como automação e informatização). 

 
Objetivo: Investigar o tempo de vida útil e verificar o impacto ambiental/social dos 

dispositivos eletrônicos no nosso cotidiano. 

Materiais: Equipamentos multimídia e smartphones ou computadores para pesquisa. 

Local: Sala de aula e/ou laboratório de informática. 

 

Desenvolvimento:  

Etapa 1 

Inicie o momento de aula com uma conversa sobre obsolescência dos celulares. Pergunte 

aos estudantes: 

1. Vocês têm celular? Qual é a marca?  

2. O celular é frágil? 

3. Qual modelo vocês gostariam de ter e por quê? 

 

Mostre a imagem de um telefone celular antigo, por exemplo um celular Nokia, comente que 

esse celular tem a característica de ser bastante resistente, mesmo quando derrubado 

diversas vezes.  

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/download/cadernos-do-professor-v4-2020/EF_PR_CI_VOL4_VP.pdf.
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/download/cadernos-do-professor-v4-2020/EF_PR_CI_VOL4_VP.pdf.
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/download/cadernos-do-professor-v4-2020/EF_PR_CI_VOL4_VP.pdf.
https://www.youtube.com/watch?v=MKlj6wCdwrA
https://www.youtube.com/watch?v=sd9GcZpXZ7k.
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Fonte: https://pxhere.com/pt/photo/592235. 

 

Pergunte aos estudantes se já ouviram os pais comentarem a respeito de como os produtos 

eletrônicos e eletroportáteis mais antigos eram mais resistentes do que os atuais. Fale que 

isso não é coincidência, que se deve a uma ação deliberada, chamada de obsolescência 

programada. 

 

Em seguida, organize a turma em duplas para que os estudantes façam a leitura do texto   

Obsolescência Programada (Anexo 1). 

 

  Após a leitura, solicite que as duplas respondam as questões:  

1. O que é obsolescência programada?  

2. Quando a obsolescência programada começou a ser colocada em prática?  

3. Quando o termo obsolescência programada surgiu e por quê?  

4. Qual problema a obsolescência programada causa para o meio ambiente?  

5. Qual problema a obsolescência psicológica causa para os seres humanos? 

6. Vocês conseguem resistir a obsolescência psicológica? 

 

A seguir, o professor solicite que os estudantes compartilham a suas respostas com toda a 

turma. 

 

Etapa 2 

Nesta etapa, os estudantes ainda em duplas, devem investigar o tempo de vida útil dos 

dispositivos eletrônicos no nosso cotidiano e verificar o seu impacto ambiental/social. 

Em seguida, devem elaborar uma tabela com os dados e apresentar para a turma. 

 

Duração: 50 minutos. 

https://pxhere.com/pt/photo/592235
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Referências:  

PENA, Rodolfo F. Alves. "Obsolescência Programada"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/obsolescencia-programada.htm. Acesso em 19 de 

janeiro de 2023. 

 

Anexo 1 

Obsolescência Programada 

A Obsolescência programada é uma das grandes responsáveis pelo aumento do consumo e 

da geração de lixo. 

 

"Obsolescência programada, também chamada de obsolescência planejada, é quando um 

produto lançado no mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de tempo 

relativamente curto de forma proposital, ou seja, quando empresas lançam mercadorias para 

que sejam rapidamente descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente. 

  

Esse fenômeno é comumente associado ao processo de globalização, entretanto, o seu início 

pode estar vinculado à Grande Depressão de 1929. Durante a profunda crise econômica que 

marcou esse período, diante de um mercado consumidor impotente, observou-se que havia 

muitos produtos industrializados em estoque e que não eram comercializados, diminuindo o 

lucro das empresas, aumentando o desemprego e, consequentemente, reduzindo o consumo 

e aumentando a crise. 

  

Diante disso, observou-se que produtos duráveis desfavoreciam a economia, pois reduziam o 

consumo. Entre os economistas norte-americanos, tornou-se popular o jargão “Um produto 

que não se desgasta é uma tragédia para os negócios”. 

  

O exemplo mais citado por estudiosos, críticos e especialistas no assunto foi um cartel 

organizado por grandes empresas que produziam lâmpadas. Elas se organizaram para 

reduzirem o tempo de vida útil de uma lâmpada a fim de aumentarem as vendas dos 

produtos. Sabe-se que a primeira lâmpada inventada durou cerca de 1.500 horas; no início do 

século XX, as lâmpadas tinham uma vida útil média de 2.500. Entretanto, após a Grande 

Depressão e a formação do cartel, o tempo de vida útil foi reduzido abruptamente para 1.000 

horas. 

  

Esse exemplo é retratado no documentário Comprar, tirar, comprar, produzido em 2011, na 
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Espanha, e dirigido por Cosima Dannoritzer. Tal caso é representativo da obsolescência 

técnica, quando as condições de uso do produto obrigam uma nova compra. Além desse tipo, 

existe também a obsolescência psicológica, quando o consumidor, mesmo tendo um produto 

em bom estado de conservação, resolve comprar um novo e descartar o antigo." 

  

"Outra exemplificação dessa situação foi o caso do lançamento do iPad 4, da empresa Apple, 

que foi processada pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática por lançar a 

versão poucos meses depois de ter colocado em circulação o iPad 3. Os usuários desse 

produto, diante do lançamento de uma nova versão que praticamente não apresentava 

diferenças técnicas, viram o seu produto como obsoleto e procuraram comprar a nova versão. 

Vale lembrar que essa não é uma ação de uma única empresa, mas uma tendência coletiva 

de mercado. 

  

O consenso entre os especialistas em tecnologia e mercado consumidor é estabelecer 

campanhas de contenção do consumo desenfreado, bem como a adoção de medidas que 

visem ao combate à obsolescência programada por parte dos fabricantes. Isso porque tal 

processo pode trazer sérios danos ao meio ambiente, uma vez que mais consumo gera mais 

lixo, que tem de ser descartado, agredindo, assim, o meio natural." 

  

PENA, R. A. Obsolescência Programada. Brasil Escola.  Disponível em 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/obsolescencia-programada.htm. Acesso em 19 jan. 

2023. 

 

Título: Testando os materiais: acende ou não acende? 

 

Código: EF08CI02/ES 

Habilidade: Construir circuitos elétricos simples, a partir da compreensão de como ocorre a 

corrente elétrica, identificando a função dos elementos de circuito mais comuns (resistores, 

capacitores, geradores, etc.), reconhecendo medidas básicas de segurança ao lidar com 

eletricidade, e comparar as características desses circuitos com as dos circuitos elétricos 

residenciais. 

Objetivo: construir circuitos elétricos simples para testar a condutividade elétrica em 

diversos materiais.  

Materiais: Um pedaço de fio condutor (aproximadamente 30 cm de fio elétrico 

comum), duas pilhas tipo comum de 1.5 Volts, uma lâmpada de 3V 

Um alicate de corte, um rolo de fita isolante, materiais que serão testados como 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/obsolescencia-programada.htm
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condutores ou isolantes (pedaços de metal, pedaço de madeira, pedaço de isopor, 

água com sal, água com açúcar, prego, suco de limão, e outro material do estojo do 

estudante). 

 

Local: laboratório de ciências. 

Desenvolvimento:  

Etapa 1:  

Neste momento de levantamento dos conhecimentos prévios pode-se iniciar com a 

questão:  

1. Todos os materiais conduzem corrente elétrica?  

2. Quais materiais conduzem corrente elétrica? 

 

Após a discussão, os estudantes, divididos em grupos, irão investigar quais materiais 

do cotidiano conduzem a corrente elétrica através de um experimento. O objetivo do 

experimento é fazer fluir uma corrente elétrica em um circuito simples, apenas com 

uma pilha e uma lâmpada. Assim, para fechar o circuito pode utilizar materiais diversos 

para testar se o mesmo é condutor (lâmpada acende), ou isolante (a lâmpada apaga). 

Para montar o circuito o estudante vai precisar de: 

 Um pedaço de fio condutor (aproximadamente 30 cm de fio elétrico comum) 

 Duas pilhas tipo comum de 1.5 Volts 

 Uma lâmpada de 3V 

 Um alicate de corte 

 Um rolo de fita isolante 

 materiais que serão testados como condutores ou isolantes, por exemplo: 

pedaços de metal, pedaço de madeira, pedaço de isopor, água com sal, água 

com açúcar, prego, suco de limão, e outro material do estojo do estudante.  

 

Os estudantes podem investigar, com o auxílio do professor, como montar o 

experimento e realizar os testes. Uma sugestão de site para pesquisa 

(https://azeheb.com.br/blog/experimento-de-fisica-acende-ou-

nao/?doing_wp_cron=1675431854.7837960720062255859375).  

 

Os resultados devem ser anotados na tabela abaixo: 

https://azeheb.com.br/blog/experimento-de-fisica-acende-ou-nao/?doing_wp_cron=1675431854.7837960720062255859375).
https://azeheb.com.br/blog/experimento-de-fisica-acende-ou-nao/?doing_wp_cron=1675431854.7837960720062255859375).
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Materiais Conduz corrente elétrica? 

Pedaços de metal  

Pedaço de madeira  

Pedaço de isopor  

Água com sal  

Água com açúcar  

Prego  

Suco de limão  

Material do estojo do estudante. 

 

 

 

Etapa 2:  

A partir dos resultados obtidos do experimento, os grupos dos estudantes, com o 

auxílio do professor, irão elaborar um mapa mental a partir das seguintes questões 

levantadas na etapa 1, abordando o conceito de corrente elétrica, condutores, isolantes 

e exemplos dos materiais.   

 

Duração: 100 minutos. 

Referências: 

AZEHEB - Laboratórios educacionais. Experimento de física: acende ou não. 

Disponível em  

https://azeheb.com.br/blog/experimento-de-fisica-acende-ou-

nao/?doing_wp_cron=1675431854.7837960720062255859375. Acesso em 02 fev. 

2023.  

 

CARVALHO, F. R. Circuito elétrico. Nova escola. Disponível em 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/circuito-

eletrico/2464. Acesso em 02 fev. 2023.  

 

____________________________________________________________________ 

Título:  Crescimento da população brasileira e os impactos socioambientais. 

Código: EF07GE02 

Habilidade: Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais 

https://azeheb.com.br/blog/experimento-de-fisica-acende-ou-nao/?doing_wp_cron=1675431854.7837960720062255859375.
https://azeheb.com.br/blog/experimento-de-fisica-acende-ou-nao/?doing_wp_cron=1675431854.7837960720062255859375.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/circuito-eletrico/2464
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/ciencias/circuito-eletrico/2464
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na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os 

conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. 

Objetivo: Compreender a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 

formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as 

tensões históricas e contemporâneas. 

Materiais: Papel, lápis e borracha. 

Local: Sala de aula. 

 

Desenvolvimento:  

Etapa 1  

Inicie a aula com os questionamentos abaixo: 

1. Quem são os imigrantes? 

2. Alguém que você conhece é imigrante? De onde essa pessoa vem? Você 

reconhece nela hábitos/costumes diferentes dos seus? 

3. Por que uma pessoa deixa seu país de origem para viver em outro país? 

Este questionamento serve para sondar se os estudantes já possuem conhecimento 

prévio sobre imigração. Se for necessário, explique o conceito de migração como o 

movimento de um indivíduo ou uma população no espaço geográfico.  

 

Permita que os alunos expressem e compartilhem relatos pessoais sobre a segunda 

questão. Caso não haja compartilhamento, amplie o conceito de imigrante; questione 

se conhecem alguém proveniente de outra região ou estado. Exemplos de imigração 

interna ao território nacional também são importantes, pois neles podem se reconhecer 

hábitos e costumes distintos, assim como fatores que motivam as migrações. 

Com a finalidade de criar empatia, faça a terceira pergunta. É importante neste 

momento que os alunos se coloquem momentaneamente como imigrantes. Liste no 

quadro as respostas, separando em duas colunas os fatores de expulsão e aqueles de 

atração que forem mencionados. 

 

Como forma de adequar a aula à sua realidade, previamente o professor poderá 

solicitar aos alunos que realizem uma pesquisa em busca de notícias atuais sobre 

possíveis fluxos de imigração na região ou estado onde moram. Peça para que 

realizem um pequeno resumo de uma das notícias que leram. Esse registro pode ser 
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utilizado neste momento da aula, subsidiando a sondagem. 

 

Etapa 2  

Nesta etapa, procure identificar com a turma quais são os grupos sociais que migram 

hoje em dia para o Brasil. 

Inicie as discussões com a pergunta: Quem imigra para o Brasil hoje? 

Procure contextualizar que nosso país é um dos países mais desenvolvidos 

economicamente na América Latina. Isso convida muitos imigrantes a instalarem-se 

aqui, sobretudo quem está próximo da fronteira. 

Convide os alunos a lerem as manchetes das notícias que tratam do tema imigração no 

Brasil, durante a leitura, comente que a procura pelo Brasil, na grande maioria das 

vezes, está relacionada à busca por emprego. Porém, a colocação do imigrante no 

mercado de trabalho, não raro, envolve alguma exploração de mão de obra. Para 

efetivar essa reflexão, faça alguns questionamentos à turma: 

1- O que leva as pessoas a migrar para o Brasil? 

2- O Brasil está preparado para receber um grande contingente de imigrantes no 

seu território? 

3- Por que a maioria dos imigrantes são originários da América Latina? 

4- Vocês conhecem algum imigrante que passou por uma situação parecida 

como as retratadas pelas notícias? 

 

Links sugeridos para leitura de reportagens: 

A jornada de uma boliviana, do trabalho escravo à ocupação em São Paulo - 

BBC Brasil (Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44009360).  

 

Por nova vida, haitianos passam Natal entre fila da imigração e rodoviária de 

MS: “vou trabalhar por um bom futuro” (Disponível 

emhttps://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2018/12/26/por-nova-

vida-haitianos-passam-natal-entre-fila-da-imigracao-e-rodoviaria-de-ms-vou-

trabalhar-por-um-bom-futuro.ghtml).  

 

Como forma de adequar à sua realidade, o professor pode utilizar a pergunta do 

questionamento inicial direcionando para a região onde está a sua escola. Quem são 

as pessoas que imigram para o local onde a escola está? 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44009360).
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2018/12/26/por-nova-vida-haitianos-passam-natal-entre-fila-da-imigracao-e-rodoviaria-de-ms-vou-trabalhar-por-um-bom-futuro.ghtml).
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2018/12/26/por-nova-vida-haitianos-passam-natal-entre-fila-da-imigracao-e-rodoviaria-de-ms-vou-trabalhar-por-um-bom-futuro.ghtml).
https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2018/12/26/por-nova-vida-haitianos-passam-natal-entre-fila-da-imigracao-e-rodoviaria-de-ms-vou-trabalhar-por-um-bom-futuro.ghtml).
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Etapa 3  

Com base no levantamento das etapas anteriores, convide os alunos a pensarem 

sobre: o que significam as modificações socioespaciais, e quais seus impactos?  

Para estimular o debate, você pode utilizar as seguintes questões: 

1- Como a imigração e a migração contribuíram para a diversidade cultural no 

país? 

2- As pessoas que se mudam em busca de emprego e melhoria de vida 

conseguem atingir os objetivos traçados? 

3- Quais as consequências dos fluxos de imigração? 

4 - O que causa a intensificação do fluxo migratório?  

 

Os estudantes discutem as suas opiniões e se necessário, o professor pode estimular 

a busca por respostas. 

 

Duração: 100 minutos  

Referência: 

BAGLINI, Rodrigo Ferrari. Disponível Novas fronteiras: fluxos de imigração 

ao Brasil - Planos de aula - 7º ano – Geografia (novaescola.org.br). Acesso 

em 18 de jan. 2023. 

 

Título: Quantas pessoas vivem aqui?  

Código: EF08GE03/ES 

Habilidade: Analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, 

considerando características da população (perfil etário, crescimento 

vegetativo e mobilidade espacial) e, posteriormente, comparar os dados 

de um lugar com outro para conhecer o comportamento populacional do 

estado, região ou país. 

 

 

 

Objetivo: Identificar os fatores físicos, econômicos e demográficos que influenciam na 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/geografia/novas-fronteiras-fluxos-de-imigracao-ao-brasil/5572
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/geografia/novas-fronteiras-fluxos-de-imigracao-ao-brasil/5572
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distribuição da população mundial, com destaque para a região onde a unidade escolar 

está inserida. 

Materiais: Projeção, uma folha de sulfite por grupo, lápis preto, borracha, régua. 

Local: Sala de aula. 

 

Desenvolvimento:  

 

Etapa 1  

 

Ao iniciar a aula projete ou imprima para os estudantes, a imagem abaixo, e peça que 

observem o nosso planeta e a manchete da reportagem. Caso não seja possível, 

apenas leia a manchete para os alunos.  

 

Imagem Contextualização disponível em:  

https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/zdrPzCKDGyCVD2urjrGzaX9uMAzwUNP7zQbudkkwc8kdRNUzZ9FeSMtnNwsA/geo8

-03und02-imagem-contextualizacao.pdf 

 

Inicialmente questione a opinião deles em relação à quantidade de habitantes e o 

tamanho do nosso planeta.  

Neste momento permita que os estudantes expressem suas opiniões, sem se 

preocupar com certo ou errado. Em seguida, pergunte como eles acreditam que estes 

7,6 bilhões de habitantes estão distribuídos pelo planeta. Há lugares com mais e outros 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/zdrPzCKDGyCVD2urjrGzaX9uMAzwUNP7zQbudkkwc8kdRNUzZ9FeSMtnNwsA/geo8-03und02-imagem-contextualizacao.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/zdrPzCKDGyCVD2urjrGzaX9uMAzwUNP7zQbudkkwc8kdRNUzZ9FeSMtnNwsA/geo8-03und02-imagem-contextualizacao.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/zdrPzCKDGyCVD2urjrGzaX9uMAzwUNP7zQbudkkwc8kdRNUzZ9FeSMtnNwsA/geo8-03und02-imagem-contextualizacao.pdf
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com menos pessoas ou estão distribuídos de forma semelhante pelo planeta? Espera-

se que os alunos respondam que a população está distribuída de forma desigual pelo 

planeta. A título de curiosidade apresente a reportagem da revista Super Interessante, 

"se fôssemos distribuir os 148.647.000 Km2 de área dos continentes entre todos os 

terráqueos, cada um teria direito a 0,02 Km2 (cerca de três campos de futebol) para 

chamar de seu."  

 

Etapa 2 

 

As imagens a seguir mostram um mapa-múndi com a densidade demográfica mundial (2014) e 

uma imagem do planeta à noite. Projete as imagens ou então imprima para os estudantes. 
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Mapas Problematização: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/qcEts4UF3fzV6hCnvt8pe2ft5WgkBBkH4Tg4KTxheSNWUxBVkzFVfWh2aTES/geo8-

03und02-mapas-problematizacao.pdf  

 

Caso não seja possível, utilize mapas e imagens semelhantes que estiverem disponíveis no 

livro didático ou em outro material que tenha acesso. Oriente os estudantes para observarem o 

primeiro mapa e comentarem quais informações eles conseguem extrair da representação.  

Caso não recordem o significado do termo “densidade demográfica”, explique-o para os alunos. 

É interessante neste momento retomar os conceitos de populoso e povoado, diferenciando-os. 

Caso os alunos não se recordem, comente que o conceito de populoso refere-se a um número 

elevado de habitantes (população total) em determinado local. Já o conceito de povoado está 

relacionado ao número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, à densidade 

demográfica de determinado lugar. 

 

Espera-se que eles reforcem a distribuição irregular da população pelo planeta, destacando 

que há concentração em alguns continentes como a Ásia e a Europa e que além disso, dentro 

dos continentes essa distribuição também é diferenciada, em sua maioria próxima ao litoral. 

Peça então para que observem a segunda imagem e também teçam comentários sobre o que 

extraem de informações. Espera-se que eles comentem que se trata de uma imagem noturna e 

que, portanto, os pontos iluminados representam a iluminação e que quanto mais iluminado, 

mais urbanizado tende a ser o local. Eles podem traçar paralelos das luzes com o 

desenvolvimento da região também. Por fim, peça que estabeleçam relações entre os dois 

mapas. Espera-se que eles indiquem que os locais com maior intensidade de luz 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/qcEts4UF3fzV6hCnvt8pe2ft5WgkBBkH4Tg4KTxheSNWUxBVkzFVfWh2aTES/geo8-03und02-mapas-problematizacao.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/qcEts4UF3fzV6hCnvt8pe2ft5WgkBBkH4Tg4KTxheSNWUxBVkzFVfWh2aTES/geo8-03und02-mapas-problematizacao.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/qcEts4UF3fzV6hCnvt8pe2ft5WgkBBkH4Tg4KTxheSNWUxBVkzFVfWh2aTES/geo8-03und02-mapas-problematizacao.pdf
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correspondem às áreas com maiores densidades demográficas. 

 

Como sugestão é possível adequar a atividade à realidade de onde a escola está inserida.  por 

fim a atividade pode ser encerrada com um estudo comparativo das densidades demográficas 

dos municípios da região onde a escola está situada. 

 

Duração: 100 minutos. 

Referência: 

CRACEL, Viviane Lousada.  Plano de aula: Distribuição da população mundial. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/geografia/distribuicao-da-

populacao-mundial/5929. Acessado em 23 de jan. 2023. 

 

 

Título:  A porcentagem no cotidiano. 

Código: EF07MA02 

 

Habilidade: Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os 

que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, 

cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

 

Objetivo: Resolver problemas que envolvem o conceito e o cálculo de acréscimos e 

decréscimos com o uso de porcentagens. 

Materiais: caderno, lápis, borracha e caneta. 

Local: sala de aula 

Desenvolvimento:  

Etapa 1  

Professor, para iniciar o tema, apresente as imagens abaixo para a turma, em seguida 

permita um momento de reflexão de debates sobre o que eles entenderam das 

charges. 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/geografia/distribuicao-da-populacao-mundial/5929.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/geografia/distribuicao-da-populacao-mundial/5929.
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Disponível em: 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/porcentagens/ 

Após a leitura da charge, solicite aos estudantes que registrem o que eles entenderam 

sobre o que é porcentagem e para que serve. 

Etapa 2 

Apresente a seguinte situação problema para turma:  

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/porcentagens/
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Explique para os estudantes que a atividade tem como intuito trabalhar o conceito de 

acréscimos e descontos de valores obtidos por meio do cálculo de porcentagem. Peça 

aos estudantes se atentarem aos termos utilizados, de modo que eles compreendam o 

que está sendo pedido com mais facilidade. 

 

Discuta com a turma: 

 

 Ao saldar a dívida em 13 dias, ele está realizando antes ou depois do prazo 

estipulado por Maria?  

 E em 4 dias? 

 Saldar a dívida em 4 dias significa que ele ganhará quantos dias de desconto 

na condição de Maria? 

 Quais são os termos do exercício que remetem a ideia de acréscimo e 

desconto? 

 

Etapa 3  

 

Professor, organize os estudantes em grupo para que possam investigar as 

caraterísticas da turma. Para isso eles devem quantificar quantos meninos e meninas 

existem na turma, quantos estudantes usam óculos, e quantos estudante que são 
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canhotos ou destros, por exemplo. Em seguida mobilize-os a construírem gráficos que 

possam representar os valores encontrados por eles. 

 

Duração: 50 minutos. 

 

Referências:  

 

Conexão escola. Matemática - Porcentagens. Disponível em 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/porcentagens/. 

Acesso em 03 fev. 2023. 

 

TROVÃO, Luiz Filipe. Plano de aula: Porcentagens: acréscimos e descontos. 

Disponível em: https://novaescola.org.br/planos-de-

aula/fundamental/7ano/matematica/porcentagens-acrescimos-e-descontos/1347. 

Acesso em 23 de jan. 2023. 

 

Título: Estratégias para cálculos com potência. 

Código: EF08MA01 

Habilidade: Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de números em notação científica. 

 

Objetivo: Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 

conhecimento na representação de números em notação científica. 

Material: Lápis, borracha, caderno, instruções, regras e elementos do Jogo “Dominó 

de potências” (impressos); 

 

Local: Sala de aula e biblioteca.  

Desenvolvimento: 

Etapa 1  

Professor, para iniciar o tema, faça uma retomada da temática potências de expoentes 

de inteiros e apresente para a turma esse diálogo entre os personagens: 

 

 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/porcentagens/
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/porcentagens-acrescimos-e-descontos/1347.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/porcentagens-acrescimos-e-descontos/1347.
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Discuta com os estudantes sobre o tema abordando as facilidades e dificuldades 

apresentadas. Posteriormente, divida os estudantes em grupos e apresente o seguinte 

desafio.   

 

 

Como sugestão para auxiliar os estudantes poderá ser exibido os vídeos abaixo: 
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Multiplicação e Divisão de Potência de mesma base: (17) Multiplicação e Divisão 

de Potências de mesma Base - YouTube  

 

Potência de potência e potência de um expoente:  (17) Potência de potência e 

potência de um expoente - YouTube 

 

A partir dos vídeos exibidos e em conjunto com os estudantes resolva o desafio 

apresentado. Solicite para que um representante de cada grupo apresente a melhor 

estratégia utilizada pelo grupo. Discuta com os estudantes ao final da aulas as 

estratégias utilizadas para a resolução do problema. 

 

Etapa 2 

Professor, discuta com estudantes as seguintes questões: 

1.  É possível resolver operações entre potências sem conhecer as propriedades? 

2. Como sabemos que podemos usar uma propriedade de potência? 

 

Depois de retomar alguns conceitos de cálculos com potências de expoentes, divida os 

estudantes em grupo de 4 pessoas e apresente a atividade que será realizada na aula 

a partir de um jogo – chamado Dominó de potências. Apresente as regras para os 

participantes (Anexo 2) e explique que o objetivo principal do jogo é realizar uma 

atividade baseada nas propriedades existentes em algumas operações envolvendo 

potências com expoentes inteiros. Oriente o grupo a utilizar uma folha, a fim de 

realizarem alguns cálculos. 

 

Ao final, discuta com os estudantes se existe alguma peça com mais de uma 

possibilidade “encaixe”? E se cada resultado nas cartas possui uma única expressão 

de origem? Quais a dificuldades apresentados durante o jogo? 

 

Duração: 100 minutos. 

 

Referências: 

JUNIOR, J. A. B.; FERDINANDO, C. L.; LUCIANA MARIA, T. de F. Nova escola. 

Estratégias para cálculos com potência de potência e potência de um expoente. Nova 

https://www.youtube.com/watch?v=wM7567Tmtr8
https://www.youtube.com/watch?v=wM7567Tmtr8
https://www.youtube.com/watch?v=OxQlSPTKsnA
https://www.youtube.com/watch?v=OxQlSPTKsnA
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escola.  

Disponível em  https://novaescola.org.br/planos-de-

aula/fundamental/7ano/matematica/estrategias-para-calculos-com-potencia-de-

potencia-e-potencia-de-um-

expoente/1591?gclid=CjwKCAiA_vKeBhAdEiwAFb_nretEq2Cis19jo4Lo5u-

b0DjA1sargxxiO0jvr6H1J_Bgpi4NzHjh2xoCKgEQAvD_BwE.  Acesso em 23 de jan. 

2023. 

 

JUNIOR, J. A. B.; FERDINANDO CAIQUE, L.; LUCIANA MARIA, T. de F.   Dominó de 

potências - Planos de Aula - 8º Ano. Nova escola.  https://novaescola.org.br/planos-de-

aula/fundamental/8ano/matematica/domino-de-potencias/1146.  Acesso em 23 de 

jan.2023. 

 

Anexo 2 

 

Jogo: Dominó de potências  

Objetivo: Trabalhar as propriedades existentes em algumas operações envolvendo 

potências com expoentes inteiros. 

 

Instruções:  

- O jogo pode ser realizado com até 4 participantes;  

- Todas as cartas deverão ser embaralhadas;  

- Deverão ser distribuídas 5 cartas para cada jogador  

- O restante das cartas será disposto em cima da mesa, com os números virados para 

baixo 

 

Regras: 

Decide-se, na sorte, o jogador que iniciará o jogo, que escolhe uma das cartas que 

possui em mãos e a coloca na mesa. 

- Em sentido horário, os outros jogadores (um por vez) vão colocando suas peças, 

“encaixando-a” na peça anterior, de modo que se forme um caminho entre elas.  

- A carta que o jogador possui em mãos irá se encaixar no caminho, mediante duas 

condições: 

a) Quando ela possuir o resultado da expressão presente em uma das extremidades 

https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estrategias-para-calculos-com-potencia-de-potencia-e-potencia-de-um-expoente/1591?gclid=CjwKCAiA_vKeBhAdEiwAFb_nretEq2Cis19jo4Lo5u-b0DjA1sargxxiO0jvr6H1J_Bgpi4NzHjh2xoCKgEQAvD_BwE.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estrategias-para-calculos-com-potencia-de-potencia-e-potencia-de-um-expoente/1591?gclid=CjwKCAiA_vKeBhAdEiwAFb_nretEq2Cis19jo4Lo5u-b0DjA1sargxxiO0jvr6H1J_Bgpi4NzHjh2xoCKgEQAvD_BwE.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estrategias-para-calculos-com-potencia-de-potencia-e-potencia-de-um-expoente/1591?gclid=CjwKCAiA_vKeBhAdEiwAFb_nretEq2Cis19jo4Lo5u-b0DjA1sargxxiO0jvr6H1J_Bgpi4NzHjh2xoCKgEQAvD_BwE.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estrategias-para-calculos-com-potencia-de-potencia-e-potencia-de-um-expoente/1591?gclid=CjwKCAiA_vKeBhAdEiwAFb_nretEq2Cis19jo4Lo5u-b0DjA1sargxxiO0jvr6H1J_Bgpi4NzHjh2xoCKgEQAvD_BwE.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/7ano/matematica/estrategias-para-calculos-com-potencia-de-potencia-e-potencia-de-um-expoente/1591?gclid=CjwKCAiA_vKeBhAdEiwAFb_nretEq2Cis19jo4Lo5u-b0DjA1sargxxiO0jvr6H1J_Bgpi4NzHjh2xoCKgEQAvD_BwE.
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/domino-de-potencias/1146
https://novaescola.org.br/planos-de-aula/fundamental/8ano/matematica/domino-de-potencias/1146
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do caminho;  

b) Quando ela possuir a expressão cujo o resultado está presente em uma das 

extremidades do caminho. 

- Quando o jogador não possuir em mãos uma carta que atenda aos requisitos do item 

anterior, ele deverá “comprar” uma carta do monte de cartas.  

- Se a carta comprada pelo jogador ainda não atender aos requisitos, ele deverá 

passar a vez para o próximo jogador.  

- O jogo termina assim que um dos jogadores não possuir mais nenhuma carta em 

mãos, sendo que este jogador será o ganhador.  

- Caso o jogo “trave”, ou seja, quando não é mais possível colocar alguma carta no 

caminho, o ganhador será o jogador que possuir a menor quantidade de cartas em 

mãos. 

Elementos do jogo: 30 cartas contendo potências ou resultados de potências em suas 

extremidades. 
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Título: Dobraduras para compreender potenciação e radiciação. 

 

Código: EF08MA02 

Habilidade: Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e 

radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário. 

 

Objetivo: Calcular potências com expoente e base naturais, e também calcular raiz 

quadrada de números naturais quadrados perfeitos. 

Materiais: Folha de papel A4 coloridos. 

Local: sala da aula e biblioteca. 

Desenvolvimento: 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 
ASSESSORIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 
 

  

Etapa 1  

Inicie a atividade com um aquecimento para verificar os conhecimentos prévios dos 

estudantes acerca dos temas potenciação e radiciação, para isso serão feitos 

questionamentos a respeito do tema. Em seguida, organize a turma em grupos, no qual 

um membro de cada equipe deverá pegar um papel e dobrá-lo ao meio, 

sucessivamente, outro membro preencherá a tabela abaixo. Ao final do preenchimento 

da tabela, os estudantes deverão analisá-la para responder às perguntas feitas. 

N° de dobraduras N° de divisões do 

papel 

1 2 

2 4 

3 8 

4 16 

5 32 

6 64 

 

Pergunta 1: Qual é a relação entre o número de dobraduras e o número de divisões no 

papel? 

 

Pergunta 2: Qual é a relação entre o número de divisões no papel e o número de 

dobraduras? 

 

Etapa 2  

 

Nesta etapa, os estudantes irão explorar a relação entre potenciação e radiciação. 

Inicie este momento perguntando aos estudantes se eles conhecem a tabela de 

multiplicação, deixe que eles digam o que acham que é. Em seguida, mostre a tabela, 

pergunte se eles já tinham visto este tipo de tabela e se sabem como usá-la. Para 

finalizar o aquecimento, desenhe uma tabela de multiplicação no quadro e faça 

perguntas como: “quanto é 3 x 4, qual é o resultado de 2 x 5, qual o produto de 4 x 2, 

qual é o resultado de 5 x 0?”. A cada resposta, vá preenchendo a tabela que foi feita no 

quadro. 
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Este aquecimento tem como propósito fazer com que os estudantes entendam como 

funciona a tabela de multiplicação, pois ela servirá como ponto de partida para alcançar 

o objetivo da aula. 

 

Após o momento aquecimento, discuta com a turma: O que é uma tabela de 

multiplicação?  

 

Proponha o seguinte desafio em que estudantes, em grupos, precisam a relação para 

um número n qualquer.  

  

No primeiro momento, deixe que os alunos leiam o problema e pensem sobre a relação 

observada na imagem, em seguida, deixe que eles partilhem suas conclusões com os 

outros colegas ao lado. Depois de formalizados os pensamentos da turma, incentive-os 

a verificar se esta relação permanece para outros valores maiores que 4 x 4, fazendo a 

generalização. Permita que os estudantes se apropriem das representações na forma 

de potências de expoente 2 e raiz quadrada. 

 

O propósito é fazer com que os estudantes entendam a relação entre o produto de 

fatores iguais e o número de quadradinhos na tabela de multiplicação, fazendo a 

relação com as potências de expoente 2 e a operação inversa que é a raiz quadrada. 

 

Por fim, priorize a forma como a turma respondeu, convide-os para apresentar seus 

pensamentos, soluções e deixe um espaço aberto para que antes de você, os 

estudantes possam argumentar e corrigir conceitos errôneos que eles mesmos tenham 

utilizado. Posteriormente, o professor pode apresentar a relação que existe entre o 
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resultado da multiplicação e a quantidade de quadrinhos verdes presentes em cada 

tabela de multiplicação, demonstrando essa relação de forma genérica n x n que pode 

ser representada na forma n². Retome a relação entre multiplicação de fatores iguais e 

potências, e finalize fazendo a relação entre potências de expoente dois e raiz 

quadrada. 

 

Duração: 50 minutos. 
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