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abordar o tema introdução ao ensino de química, sendo 
que a maioria dos professores que ministram essa 
disciplina não são  graduados em química. Observa-se 
assim um desconforto em facilitar os conteúdos, o que 
contribui para a despreocupação com o ensino de 
ciências (introdução a química) no nono ano. Nesse 
contexto, é possível motivar esse corpo docente a novas 
ações pedagógicas? Este trabalho tem caráter qualitativo 
exploratório, uma vez que busca informações para novas 
ações, colocando a disposição dos professores uma 
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APRESENTAÇÃO 

Esse trabalho será desenvolvido com alunos e professores de nonos anos, na 

disciplina de ciências (introdução à química) do Colégio Estadual Princesa Isabel – 

Ensino Fundamental e Médio, localizado na cidade de Cerro Azul.  

Os profissionais que ministram essa disciplina são egressos de cursos de 

licenciatura em matemática, biologia e bacharelado em farmácia. Não 

proporcionando uma formação sólida nas áreas das ciências ( introdução a química), 

necessárias para o bom desenvolvimento dessa disciplina. 

   De acordo com Maldaner (2003, p.196), 

“compreender a natureza da ciência química e como ela se dá no 

ensino aprendizagem passou a ser um tema importante, relevado a partir 
das pesquisas educacionais, é fundamental que os professores 
conhecessem mais o pensamento dos alunos, assim como a natureza da 
ciência que estavam ensinando. Isso, entretanto, não é prática usual dos 
cursos de formação desses professores. Daí a necessidade de 
tematizarmos, com os professores da escola, a questão do ensino com 
base nas pesquisas educacionais mais recentes”.  

 
Nesse contexto o autor afirma que, a maioria dos professores atribui a pouca 

aprendizagem sobre os conteúdos ensinados pelo fato de os alunos não se 

interessarem pela matéria e não prestarem atenção naquilo que queriam “transmitir” 

nas aulas, resultando aos problemas de indisciplina.  

Teríamos, portanto um professor que deveria “transmitir” os conhecimentos 

químicos, cujos conteúdos estão definidos no programa, e cabe ao aluno repeti-los, 

demonstrando assim o que aprendeu.   

Surge assim a intenção de promover uma maior interação com os professores 

de ciências do nono ano, através de um grupo de estudo e de pesquisa sobre a 

produção do conhecimento pedagógico no ensino de química em encontros de 

formação continuada, encontros estes que venham a retirá-los da zona de conforto, 

procurando desafiá-los a uma nova prática pedagógica e que através de um 

questionário investigativo tanto para o professor como para o aluno, seja possível 

conhecer o patamar que estavam atuando como professores e como devemos 

mediar nesse processo. 

 Produzindo assim com a participação dos professores e alunos, um caderno 

pedagógico com sugestões de atividades sem ter a pretensão de criar um modelo 

pedagógico, mas que este sirva de apoio a refletir sobre sua prática e que se 

entenda em novos níveis.  Que o papel dos professores seja importantíssimo, pois a 



ele caberá dar vida a este material, provocar, investigar, mediar e incentivar a 

aprendizagem de seus alunos. 

Nessa perspectiva Freire (1998) propõe que a primeira coisa que aquele que 

ensina deveria aprender é saber perguntar e que o educando inserido num 

permanente processo de educação tem que ser um grande pergunta- dor de si 

mesmo. 

 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

 

Serão elaboradas três unidades didáticas, sendo: 

Unidade I - coleta de dados: professor e alunos  

Unidade ll - Debate dos resultados da coleta de dados com os professores 

Unidade lll – Tema mediador da aprendizagem: o leite como sugestão de 

introdução ao ensino de química no nono ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 1 

 

COLETA DE DADOS COM PROFESSORES E ALUNOS 

 

OBJETIVOS: 

 

o Mapear as condições de trabalho, as expectativas, as dificuldades, a 

identificação do objeto de pesquisa; 

o Indicar escolhas e obter o envolvimento no projeto. 

 

RECURSOS MATERIAIS: 

  

 Livros didáticos do PNLD 

 Lei de Diretrizes e Bases da e Educação 

 Questionário - Fonte: Química nova na escola: A química disciplinar em 

ciências do 9º ano. 46 Vol. 32, n° 1, Fev, 2010. 

  

TEMPO PREVISTO: dois encontros totalizando 2 horas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

O objeto de estudo será composto por professores do Colégio Estadual 

Princesa Izabel que atuam no nono ano, todos graduados, porém nenhum na 

disciplina de química. 

 

1° passo: No primeiro encontro o projeto será apresentado aos professores 

do nono ano que serão convidados a fazer uma análise dos livros didáticos 

utilizados por eles do PNDL, seguido da discussão sobre e leitura do ensino e a 

LDB.  

O ensino de ciências de acordo com a LDB, citada por Milaré e Filho1 afirma 

que: 

                                                           
1
 MILARÉ, Tathiane e FILHO, José de Pinho Alves. Química Nova Na Escola. Vol 32. 2010. Disponível em: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/09-PE-0909.pdf. Acesso em: 16 set 2014 as 9:30 hrs 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/09-PE-0909.pdf.%20Acesso


ʺComo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as 
Diretrizes Propostas Curriculares – e das pesquisas em ensino 
desenvolvidas nas últimas décadas (Lima e Aguiar Júnior, 1999; 2000; 
Delizoicov e cols., 2002 Auler, 2003; Maldaner e cols., 2007). De modo 
geral, as tendências no Ensino de Ciências apontam aspectos como: (a) 
influência das concepções alternativas dos estudantes na aprendizagem em 
ciências; (b) Necessidade de promover a formação da cidadania; (c) 
Oposição ao ensino tradicional que considera o aluno passivo em sua 
aprendizagem; (d) Abordagem Interdisciplinar das ciências; (e) Uso racional, 
crítico e limitado do livro didático; (f) Introdução de discussões sobre 
aspectos sociais, políticos e econômicos nas aulas de Ciências; (g) Uso de 
temas relevantes na sociedade moderna ; (h) Uso de textos, atividades 
experimentais e outros matérias didáticos diferenciados; e (i) Participação 
efetiva dos alunos em sala de aula.ʺ 

 
Nessa perspectiva pretende-se que através deste projeto com um grupo de 

estudos, possibilitem a discussão de metodologias inovadoras que possam 

subsidiar, de maneira significativa, a prática pedagógica do professor. 

 

2° Passo: O questionário para pesquisa ao professor 

 Como os professores de Ciências abordam a Química no 9° ano?  

 De que forma?  

 Que conteúdos de Química são desenvolvidos?  

 Por quê?  

 Qual a opinião dos professores sobre eles?  

 Quais as dificuldades em ensinar ciências (introdução a química) no nono ano? 

 A metodologia usada proporia a reflexão com a realidade dos alunos? 

 Quais os aspectos que fazem de você um professor reflexivo pesquisador em sua 

prática de sala de aula? 

 Quais as suas maiores dificuldades?  

 Qual a importância das aulas práticas? As aulas práticas seriam uma dificuldade? 

 Quais os tópicos de interesse em uma formação facilitadora e capacitadora que você 

gostaria que fosse apresentada para a melhoria de sua prática? 

 

3° Passo: Após a discussão será disponibilizados uma tabela para que os 

professores respondam a fim de mapear os conteúdos por eles trabalhados 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 



TABELA1: Conteúdos desenvolvidos no 9º ano pelos professores entrevistados 

 

Conteúdos de química  prof 

1 

prof 

2 

prof 

3 

prof 

4 

prof 

5 

Total de 

professores 

História da Ciência Química       

Matéria e energia       

Transformações físicas e químicas       

Tensão superficial       

Propriedades da matéria       

Modelos atômicos Dalton       

Modelos atômicos Thomson       

Modelo atômico de Rutherford       

Modelo atômico de Rutherford-Bohr       

Distribuição eletrônica       

Íons, cátions e ânions       

Número atômico (Z)       

Número de massa (A)       

Massa atômica       

Massa molecular       

Elementos químicos       

Isótopos       

Isóbaros       

Isótonos       

Radioatividade, energia atômica       

Classificação dos elementos (metal, não metal, 

semimetal, gases nobres) 

      

Tabela Periódica (alcalinos,alcalinos terrosos 

etc.) 

      

Ligação iônica       

Ligação covalente       

Ligação metálica       

Substância (molecular ou iônica)       

Substância simples ou composta       

Alotropia       

Misturas e separação de misturas       

Soluções (tipos) ou solubilidade       

Fórmulas químicas       

Ligação covalente       

Ligação metálica       



Substâncias (molecular,iônica)       

Substâncias ( simples,composta)       

Alotropia       

Misturas e separação de misturas       

Soluções (tipos) ou solubilidade       

Fórmulas químicas       

Substâncias (naturais, sintéticas, orgânicas e 

inorgânicas) 

      

Ácidos       

Bases       

Sais       

Óxidos       

Equações químicas       

Balanceamento de equações       

FONTE: QUÍMICA NOVA NA ESCOLA A Química Disciplinar em Ciências do 9º Ano 46 Vol. 32, N° 1, Fev., 2010. 

 

Obs: Após as respostas dos questionários, serão feitas as comparações das 

respostas e então serão discutidas as informações apresentadas. 

 

4° Passo: Coleta de dados dos alunos do nono ano. 

 

Objetivos: 

Baseados nos objetivos da LDB:  

• Identificar componentes comuns e diferentes em ambientes diversos 
a partir de observações diretas e indiretas. 
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno, utilizando dados de 
observação direta ou indireta, reconhece que todo ambiente é composto por 
seres vivos, água, ar e solo, e os diversos ambientes diferenciam-se pelos 
tipos de seres vivos e pelas características da água e do solo. 
• Identificar os materiais de que os objetos são feitos, descrevendo 
algumas etapas de transformação de materiais em objetos a partir de 
observações realizadas. 
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno é capaz de compreender 
que diferentes materiais são empregados para a confecção de diferentes 
objetos. Pretende-se avaliar também a capacidade do aluno de descrever 
as etapas de transformação de materiais em objetos. 
• Observar, descrever e comparar animais e vegetais em diferentes 
ambientes, relacionando suas características ao ambiente em que vive 
Com este critério pretende-se avaliar se o aluno é capaz de identificar 
características dos seres vivos que permitem sua sobrevivência nos 
ambientes que habitam, utilizando dados de observação 

 

o Mapear as condições de trabalho, as expectativas, as dificuldades, a 

identificação do objeto de pesquisa; 



o Indicar escolhas e obter o envolvimento no projeto; 

o Verificar a compreensão do aluno e se houve ou não assimilação e 

contextualização dos conteúdos aplicados durante o ano letivo de 2014 em 

caráter comparativo ao ano subsequente ao projeto; 

o Examinar se o aluno faz relação do conteúdo com a enorme diversidade de 

materiais e transformações que permeiam a vida cotidiana. 

 

Tempo previsto: 1aula de 50 minutos. 

 

Procedimento: Serão aplicados testes em turmas do nono ano, selecionados pelos 

próprios professores em pesquisa.  

Reforçando que este acontecerá em turmas de 2014 para identificar o aprendizado 

ocorrido. 

 

Ficha a ser respondida pelos alunos: 

Colégio Estadual Princesa Izabel, PDE 2014-2015. 
Nome do aluno (a): -------------------------------------------------------------------------------------- 
Turno: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Professor: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1-O que existe no meio que nos cerca? Do que é constituído o mundo em que 
vivemos? (BONADIMAN, H.; MALDANER, O. A.; ZANON,1996,p.11) 
 
2-Preencha os quadros abaixo, listando seres que você conhece: 

Seres vivos Seres não vivos 

  

  

  

  

  

  

 

Objeto Material natural Material artificial 

   

   

   

   

   

   



3- Como podemos constatar o meio em que vivemos é constituído de diversos tipos 

de materiais, Surgindo assim a questão: De que é constituído cada material que 

você listou? Como você justificaria sua resposta. 

4- Riscos da ingestão de leite adulterado com formol e uréia. 

Figura 1: copo de leite 

 
Fonte: blog da saúde, 2013 

2 

O caso chocante de leite adulterado com formol no Rio Grande do Sul gerou 

uma grande preocupação com a saúde das pessoas que consumiram esses 

produtos. Tanto a saúde pública quanto os consumidores estão em alarme com os 

perigos da exposição a essas substâncias. De uma coisa é certa:  não é seguro para 

a saúde humana. O formol ou formaldeído é toxico se ingerido, inalado ou se tiver 

contato com a pele e é considerado cancerígeno pela Agência Internacional de 

Pesquisa do Câncer (IARC) desde junho de 2004. Os tipos de câncer associados à 

exposição crônica ao formol são os de nasofaringe, nasossinusal e leucemia.O 

efeito do formol em humanos pode variar desde irritação aos olhos, lacrimação, 

dificuldade na respiração, pneumonia e até morte, dependendo do tempo de 

exposição, revela um  informe divulgado ontem (09/05/2013) pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

“Mesmo em pequenas concentrações, o formol representa um risco à saúde, 

pois a substância não possui uma dose segura de exposição”, afirma Denise 

Resende, Gerente-Geral de Alimentos da Anvisa. 

Já a uréia, em doses razoáveis, causa pouca ou nenhuma toxicidade para 

seres humanos. “A uréia não é considerada uma substância de preocupação para a 

                                                           
2 Disponível em: http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2013/05/10/riscos-da-ingestao-de-leite-

adulterado-com-formol-e-ureia/ acesso em: 29 out. 2014.  

 

http://www.blogdasaude.com.br/saude-social/2013/05/08/leite-e-adulterado-com-formol-no-rs/
http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/903a10804f8f08cb8357f79a71dcc661/Informe+T%C3%A9cnico+53_risco+de+ureia+e+formol+no+leite.pdf?MOD=AJPERES
http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2013/05/10/riscos-da-ingestao-de-leite-adulterado-com-formol-e-ureia/
http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2013/05/10/riscos-da-ingestao-de-leite-adulterado-com-formol-e-ureia/
http://www.blogdasaude.com.br/wp-content/uploads/2013/05/leite01.jpg


saúde humana, mas é usada para mascarar a quantidade de proteína no leite”, 

explica Denise. 

 Baseado nesta situação, o leite antes e depois de ser adulterado seria uma 

substância pura ou uma mistura de substância? Explique como você chegou a essa 

resposta? 

5- Um vazamento de cerca de 4 mil litros de petróleo foi observado no Oceano Atlântico 

nas proximidades da praia de Tramandaí, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O 

número é estimado por técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) 

que sobrevoaram a região na tarde desta sexta.  

O navio responsável pelo descarregamento do óleo é conectado a duas 

monoboias, que ficam a cerca de 6 km da orla, e são por onde passa o óleo que deixa a 

embarcação. De acordo com a Fepam, o mangote – espécie de duto submarino que 

conecta a monoboia ao navio – se rompeu, liberando parte do óleo.  

Fonte:( http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/07/vazamento-de-petroleo-

e-observado-perto-da-praia-de-tramandai-rs.html) acesso: 08 de outubro de 2014.   

Com base nessa situação que sugestões você daria para conter o óleo 

derramado?   

8- Segundo reportagem de César Galvão, SP, nas grandes cidades, o roubo de fios 

prejudica a população. Os bandidos roubam cabos de telefone, de internet, cabos de 

iluminação para vender, e quem precisa dos serviços muitas vezes nem sabe o que 

aconteceu. Os bandidos agem à luz do dia e desafiam a polícia.  

Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/bandidos-roubam-fios-luz-do-

dia-em-sao-paulo-e-desafiam-policia.html, Acesso: 08 de out de 2014. 

Para baratearmos essa situação seria possível substituirmos o cobre por 

outro material?  Como o polietileno? Justifique sua resposta. 

9-Classifique em fenômeno físico (F) ou químico (Q): 

(   ) amassar o papel 

(   ) a lata enferrujada pela ação do tempo 

(   ) o copo de vidro quebrado 

(   ) a água da chaleira fervendo 

(   ) o alimento em decomposição 

 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/cidade/tramandai.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/07/vazamento-de-petroleo-e-observado-perto-da-praia-de-tramandai-rs.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/07/vazamento-de-petroleo-e-observado-perto-da-praia-de-tramandai-rs.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/bandidos-roubam-fios-luz-do-dia-em-sao-paulo-e-desafiam-policia.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/bandidos-roubam-fios-luz-do-dia-em-sao-paulo-e-desafiam-policia.html
http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/07/bandidos-roubam-fios-luz-do-dia-em-sao-paulo-e-desafiam-policia.html


UNIDADE DIDÁTICA 2 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA COLETA DE DADOS 

AOS PROFESSORES 

 

OBJETIVOS: 

 

o Mapear as condições de trabalho, as expectativas, as dificuldades, a identificação do 

objeto de pesquisa;  

o Indicar escolhas e obter o envolvimento no projeto. 

 

RECURSOS: 

  

 Livros didáticos do PNLD 

 Leitura e discussão sobre ʺA química no ensino fundamental: Uma Proposta de 

Açãoʺ. Fonte: Lima e Silva3  

 

TEMPO PREVISTO: Um encontro totalizando uma hora. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  

 

Apresentados os resultados da ficha do questionário dos alunos, identificar e 

discutir quais foram às suas dificuldades. 

Indagar se os livros adotados trazem contextualização e reflexões de 

conteúdos ou se são apresentados de forma fragmentada. 

 Existe a necessidade de repensar os conteúdos escolares e sua relação com a 

sociedade e com a vida concreta dos alunos? 

 O que os estudantes do ensino fundamental necessitam saber de ciências e sobre 

as ciências e suas tecnologias? Que conteúdos seriam melhores serem adotados? 

                                                           
3
 As autoras fazem parte do grupo Apec- Ação e Pesquisa em Ensino de Ciências-,o qual é constituído por : 

Helder de Figueiredo e Paula,Orlando Aguiar Junior,Selma Moura e Braga, Mairy Barbosa Loureiro dos Santos, 
Carmem de Cairo Martins (Universidade Federal de Minas Gerais),Ruth Shimitz de Castro ( Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais). 



 É dada a oportunidade de entenderem e estabelecerem relações entre as teorias 

criadas para explicar, por exemplo, a constituição da matéria? O comportamento 

físico e químico dos materiais?  

 O número de aulas é suficiente para a apresentação dos conteúdos planejados?  

 Existe um número excessivo de conteúdos? 

 Como professores do nono ano sentem alguma dificuldade em apresentar algum 

conteúdo de química? 

 Acham possível fazer a inclusão de aspectos sociocientíficos (ASC)4 no currículo?  

Esses aspectos referem-se às questões ambientais, políticas, econômicas, 

éticas, sociais e culturais relativas à ciência e tecnologia (Santos,2002). Eles têm 

sido amplamente recomendados no ensino de ciências com diferentes objetivos 

(Kolstø,2001; Ramsey, 1993; Ratcliffe, 1998;Ratcliffe&Grace, 2003; Rubba, 1991; 

Zeidler et al., 2005), os quais podem ser agrupados nas seguintes categorias: 

 
Relevância – encorajar os alunos a relacionar suas experiências escolares 
em ciências com problemas de cotidiano e desenvolver responsabilidade 
social; 
Motivação – despertar maior interesse dos alunos pelo estudo de ciências;  
Comunicação e Argumentação- Ajudar os alunos a verbalizar, ouvir e 
argumentar; 
Análise- ajudar os alunos a desenvolver raciocínio com maior exigência 
cognitiva; 
Compreensão- auxiliar na aprendizagem de conceitos científicos e de 
aspectos relativos á natureza da ciência (Ratcliffe, 1998). 

 
 É considerado o conhecimento prévio do aluno para a construção do ensino- 

aprendizagem? 

 São realizadas aulas experimentais?  

 Despertam curiosidades, participação e empenho dos estudantes em conhecê-

las sob múltiplas dimensões? 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 SANTOS Pereira Luiz Widson, Revista Brasileira de Educação. Vol 36. 2007. Disponível em: 

em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf 17 out 2014 as 10:49 hrs 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n36/a07v1236.pdf


UNIDADE DIDÁTICA 3 

 

TEMA MEDIADOR DA APRENDIZAGEM: O LEITE COMO SUGESTÃO DE 

INTRODUÇÃO AO ENSINO DE QUÍMICA NO NONO ANO 

 

JUSTIFICATIVA:  

 

Segundo Milaré e Filho (2010) O leite é um alimento que os seres humanos 

consomem desde ao nascer e com o avanço da tecnologia utilizada na indústria de 

alimentos, a variedade de embalagens, de sabores e de tipos de leite tem 

aumentado cada vez mais. Reforçando assim que o consumidor não consegue 

acompanhar estes avanços e não compreende sequer as descrições estampadas 

nos produtos que consome. Nesse sentido o tema como eixo mediador de 

aprendizagem explora o papel que tem das informações e os conhecimentos 

específicos da química promovendo uma aprendizagem significativa em sua 

qualidade de vida. 

 

OBJETIVOS: 

 

o Pretende-se que através da atividade coletiva evitemos definições prontas e 

descontextualizadas. Que o sujeito seja interativo e falante e que seja introduzido a 

um novo modo de compreensão do mundo, sendo capaz de relacionar as 

experiências escolares com problemas cotidianos, desenvolvendo e interferindo no 

meio social que forme seus próprios conceitos e argumentos a partir do encontro 

com outros sujeitos; 

o Reconhecer que os materiais que conhecemos são, na verdade, misturas de 

substâncias evidenciando a química; 

o Reconhecer as informações e os conhecimentos específicos como: Microrganismos 

Pasteurização (sobre Pasteur); Transformações; Estados físicos; Mudanças de 

estado; Unidades de medida; Massa, Volume; Concentração Energia (calorias); 

Propriedades da Matéria Substâncias Misturas; Separação de misturas; 

Diferenciação entre mistura e substâncias Pirâmide Alimentar Vitaminas; Sais 

Minerais Importância do Cálcio Doenças relacionadas à falta ou excesso de Cálcio; 



o Conhecer a composição e as propriedades do leite; Compreender os processos de 

separação de componentes do leite; 

o Reconhecer os assuntos relacionados à mídia sobre o leite; 

o Identificar e classificar o armazenamento, a utilização e o consumo adequado do 

leite. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

 

Alunos divididos em grupos (deixando a critério do professor ou dos alunos 

sua seleção).  

Cada grupo receberá 5 frascos enumerados  e preparados pelo professor, 

sem que os alunos saibam do seu conteúdos, todos apresentaram aspecto incolor, 

onde*: 

- O frasco número 1 água e sal de cozinha 

- O frasco número 2 água com açúcar 

- O frasco número 3 água de torneira 

- O frasco número 4 água sanitária 

- O frasco número 5 água com álcool 

- Fitas de cloreto de cobalto (preparadas pelo professor) 

 

a) Anotando a propriedade de cada frasco, tente identificar os conteúdos sem 

abri-los. 

b) Agora o grupo já pode abrir os frascos e discutir como seria possível  

identificar o conteúdo de cada um. Foi possível identificar o conteúdo de todos os 

frascos? (Lembrando que não podemos provar nenhum dos frascos) 

c) Existe nos frascos apenas um tipo de substância? 

 Após discutir as questões anteriores o grupo recebera um copo de leite, onde 

deverão observar sua aparência e responder as questões anotando suas respostas 

para discussão: 

a) O grupo acha que o leite é uma substância pura ou uma mistura de 

substância? Por quê? Converse sobre as questões abaixo anotando suas respostas. 

                                                           
* Fonte: Atividades adaptadas do livro :Ciências 8ª série: proposta alternativa de ensino – Ijuí. 

FIDENE. Porto Alegre: Livraria UNIJUÍ. Editora: Vozes,1986,p.13. 

 



b) Qual a constituição do leite? O que nele existe? 

c) E a nata?Cite algumas de suas características?Em que condições ela é 

produzida? Como ela é produzida? 

d) Como se produz manteiga? (se ninguém do grupo souber sugere-se 

uma pesquisa em família) 

e) Quais as características da manteiga? Qual a diferença entre o leite, a 

nata e a manteiga? 

f) A manteiga derretida tem maior semelhança com a água ou com o 

azeite? 

g) No leite existem substâncias que constituem a nata e a manteiga? 

h) Existe gordura no leite? Justifique. 

i)  Você já deve ter observado que ao ferver o leite numa panela tampada 

formam-se gotas de água sob a tampa? De onde surgiu a água? 

Discussão das respostas, comparando com os outros grupos e interagindo 

com a professora. Destacando pontos como: 

 Os grupos farão pesquisas relacionadas: às fraudes do leite, as diferenças 

entre o leite tipo A, B e C, os derivados do leite. 

As apresentações e discussões dos resultados acontecerão por meio do 

painel aberto. Sendo o professor o mediador dessa pesquisa. 

-A porcentagem da gordura no leite chamada de lipídio. 

-Os tipos de lipídeos nas gorduras animais e vegetais são chamados de 

glicerídeos. 

- Quais os efeitos da adulteração do leite? 

-Quais critérios são usados para a classificação do leite em tipo A, B e C. 

-A importância nutritiva do leite materno 

-Envolvendo a família procurar identificar os grupos que trabalham com a 

ordenha do leite e como esta ocorre em nosso município? 

As respostas ajudaram na definição dos objetos de estudo. Em um primeiro 

momento, estas questões remetem à necessidade de se saber o que é o leite, qual 

sua origem e para que é utilizado. Depois, busca-se conhecer o processo de 

produção e sua composição, a fim de compreender os diferentes tipos de leite e 

seus derivados. A importância nutricional do leite e a compreensão das informações 

contidas nas embalagens de produtos ajudam a relacionar o consumo e a 

preservação da saúde das pessoas.  



Procurando contemplar estes aspectos, Milaré e Filho (2010) estabelecem 

relações entre o tema e os conteúdos escolares de ciências. São eles: 

 

 

Assunto temático 

 

Conteúdos escolares de Ciências 

 Origem do leite 
 Importância no desenvolvimento 

dos mamíferos 
 Amamentação humana 
 Aspectos históricos de obtenção e 

consumo 
 Uso de tecnologias na obtenção 

do leite 
 Produção de leite no país; 

Importância econômica 
 

 Classificação dos Seres Vivos 
 Características dos mamíferos 
 Cadeia Alimentar 
 Digestão 
 Calor e Temperatura 

 Processos industriais do leite 
 Etapas do processamento do leite 
 Tipos de leite 
 Derivados do leite 
 Embalagem 
 Fraudes no leite 

 Microrganismos 
 Pasteurização (sobre Pasteur) 
 Transformações 
 Estados físicos; Mudanças de 

estado 
 Unidades de medida 
 Massa, Volume; Concentração 
 Energia (calorias) 

 

 Características e propriedades do 
leite 

 Composição do Leite 
 Propriedades físicas e químicas 

do leite 
 Consumo do leite 
 Importância nutricional 
 Armazenamento do leite 
 Custo 

 Propriedades da Matéria 
Substâncias 

 Misturas; Separação de misturas 
 Diferenciação entre mistura e 

substâncias 
 Pirâmide Alimentar 
 Vitaminas, Sais Minerais 
 Importância do Cálcio 
 Doenças relacionadas à falta ou 

excesso de Cálcio 
 

Fonte: Ciências no nono ano do ensino fundamental: da disciplinaridade à alfabetização científica e 
tecnológica. Rev. Ensaio | Belo Horizonte | v.12 | n.02 | p.101-120 | mai-ago | 2010 

 

 

Nesse contexto, sugere-se que a partir desse tema possam ser explorados 

diferentes subtemas que surgirão pelas discussões dos grupos e por mediação do 

professor, reafirmando assim um aprendizado significativo.  

São eles: 

 



 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa adaptado da Rev. Ensaio | Belo Horizonte | Ciências no nono ano do ensino 
fundamental: da disciplinaridade à alfabetização científica e tecnológica | Belo Horizonte | v.12 | n.02 | 
p.101-120 | mai-ago | 2010. Milaré T.e Filho A.P.J. 



O tema pode ser trabalhado em diferentes contextos, não havendo a 

necessidade de serem apresentados de uma forma linear e seqüencial, pois o 

mesmo nos oferece um sentido investigativo, podendo ser comprovadas através de 

algumas atividades experimentais como, por exemplo: 

O uso de fitas de cloreto de cobalto que mudam de cor em presença da água 

comprovando sua existência no leite (que serão apresentadas ao professor durante 

o grupo de estudo sobre seu uso e preparo), a presença da caseína em meio ácido 

(podendo ser o vinagre ou limão), a presença do açúcar através da fermentação se 

não conservado adequadamente. Em fim durante o grupo de estudos serão 

propostas atividades experimentais para a mediação do aprendizado.   

Considerando o relatório como mais uma situação de aprendizagem, que 

deverá ser uma atividade subseqüente a uma investigação experimental, uma aula 

de campo ou discussão do grupo, servindo ao aluno o domínio de compreender um 

fato e todas as suas dimensões  ampliando a capacidade dos alunos de registrar 

sua opinião que reflete as conclusões do seu grupo. 

Segue abaixo alguns itens que devem ser contemplados num relatório, 

podendo ser alterado ou acrescentado, na medida em que forem necessário: 

 

Relatório: 

 

Explicar aos alunos a importância de um relatório, orientar que os mesmos 

devem apresentar: 

-Capa (Nome da escola, Título da pesquisa, nome dos componentes do grupo, 

nome do professor) 

-Introdução (Resumo da parte experimental, pesquisa ou debate em grupos) 

-Material (utilizado para o experimento ou pesquisa). 

 -Procedimento (Como o experimento aconteceu ou se for uma pesquisa ou debate 

em grupo, relatar como este ocorreu sempre referenciando- os). 

-Resultados e discussões (Comparar resultados esperados e obtidos 

apresentando as principais hipóteses que se buscou responder). 

-Referências bibliográficas (Citar obras ou sites utilizados para pesquisa ) 

 

 

 



AVALIAÇÃO 

 

 De acordo com Celso Antunes (2002): 

 Uma avaliação proveitosa ocorre quando há uma observação 
continua ao longo do período escolar e não concentrado só nos momentos 
de provas. Uma avaliação pode valer-se trabalhos de grupos e trabalhos 
individuais. Esses trabalhos são essenciais para mostrar a capacidade do 
aluno de encontrar, e selecionar informações e sua propriedade em 
associá-los aos saberes que pertencem a sua estrutura cognitiva. A 
aprendizagem humana se processa na medida em que o educador é capaz 
de organizar de um currículo com disciplinas diferentes e conteúdos 
específicos.  

 

Nessa perspectiva pretendem-se avaliar de uma forma contínua valendo-se 

pelos trabalhos em grupos e individuais, através de relatórios das aulas 

experimentais, das apresentações, questionamentos, pesquisas realizadas de forma 

coletiva e individual. Destacando ainda alguns procedimentos: 

-Professores e alunos organizam uma síntese das idéias das atividades propostas. 

-O professor discute com seus alunos uma avaliação da participação de todos, 

cuidando para não apresentar se de maneira classificatória destacando a melhor ou 

a pior idéia, mas a busca da melhor alternativa e o ponto positivo de cada 

participante procurando relacionar com sugestões de resoluções de problemas 

cotidianos. 

-Propor aos alunos (individualmente) um problema, usando uma explanação 

acontecida durante as aulas de debates buscando referências como: Qual a 

natureza do problema? O que se sabe sobre o assunto?  O que nos falta para se 

chegar a resolução deste problema? Dentro da ciência qual a verdade e a mentir 

sobre o assunto? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades até aqui sugeridas, tem a pretensão de um trabalho 

investigativo, segundo Freire (1998) que seja uma educação de perguntas e não 

apenas de respostas, onde o educador muitas vezes traz uma resposta sem sequer 

terem perguntado nada, pois uma educação de perguntas é a única educação 

criativa e apta a estimular a capacidade humana. 



Nesse contexto outras atividades e experimentos serão construídos à medida 

que forem surgindo novas perguntas e estas sejam inseridas, dando lugar a 

construção da aprendizagem significativa construindo conceitos de forma coletiva. 
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