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    1  Apresentação 

A presente atividade 

interdisciplinar, cujo objetivo é desenvolver um vídeo

os riscos da exposição aos raios solares.

    2  Caracterização do projeto 

A seguir é apresentada

de execução é de aproximadamente 

2.1 Determinar o problema

Quais hábitos você pode

exposição aos raios solares? 

2.2 Contexto 

A exposição aos raios solares é algo comum a quase toda a população do planeta, 

entretanto, evitar que isso ocorra 

uma vez que, precisamos dos raios solares para sintetizar determinadas vitaminas no nosso 

corpo. Assim, devemos ficar atentos 

pois eles podem trazer malefícios a nossa saúde.

2.3 Público alvo 

Qualquer pessoa que esteja

2.4 Tempo de entrega do produto final

O tempo de execução do projeto é de aproximadame
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nsino por projeto interdisciplinar 

 compreende a uma proposta de caracterização de um projeto 

é desenvolver um vídeo elucidativo para informar as pessoas

os riscos da exposição aos raios solares. 

Caracterização do projeto interdisciplinar 

apresentada uma síntese da proposta do projeto interdisciplinar

e execução é de aproximadamente um mês. 

problema 

Quais hábitos você poderia mudar, para evitar doenças de pele

 

A exposição aos raios solares é algo comum a quase toda a população do planeta, 

evitar que isso ocorra não é tão simples como parece e pouco recomendad

uma vez que, precisamos dos raios solares para sintetizar determinadas vitaminas no nosso 

Assim, devemos ficar atentos à exposição indiscriminada e exagerada

trazer malefícios a nossa saúde.  

esteja exposta diariamente aos raios solares

de entrega do produto final 

O tempo de execução do projeto é de aproximadamente um mês. 
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caracterização de um projeto 

para informar as pessoas sobre 

terdisciplinar, cujo prazo 

doenças de pele, causadas pela 

A exposição aos raios solares é algo comum a quase toda a população do planeta, 

e pouco recomendado até, 

uma vez que, precisamos dos raios solares para sintetizar determinadas vitaminas no nosso 

ição indiscriminada e exagerada dos raios solares, 

solares. 
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2.5 Tipo de produto 

Elaborar um vídeo elucidativo de aproximadamente 3 min. 

2.6 Justificativa 

a) Pertinência do Problema: Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o 

câncer de pele é o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de 

todos os tumores malignos registrados no país. Além do câncer de pele, a 

exposição aos raios solares pode causar ainda outras doenças de pele como a 

fitofotodermatose e melasmas; 

b) Adequação no contexto escolar: Assunto possibilita pesquisa na internet (sites 

confiáveis) e em campo: por exemplo, visitas e conversas com professores e 

especialistas de universidades, hospitais e centros de pesquisa; 

c) Vínculos c/ a física: Eletromagnetismo (ondas eletromagnéticas e espectro 

eletromagnético); Óptica (luz, ondas e reflexão). 

 

 


