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O projeto teve como linha de estudo a Metodologia do Ensino de Ciências com 
o objetivo de melhorar o ensino-aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido no 
Colégio Nilo Peçanha no 6º ano do Ensino Fundamental, teve como Conteúdo 
Estruturante a Biodiversidade abordando diferentes aspectos relacionados a 
temática. O conteúdo Específico foi trabalhado com a aplicação de diferentes 
metodologias ativas que privilegiassem a construção de conhecimento dos 
estudantes de maneira contextualizada, procurando utilizar diferentes 
metodologias para atender os conteúdos e assim, promover o ensino-
aprendizagem no ensino de Ciências. 
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Apresentação: 

  Eu, como professor de Ciências sempre tive vontade de implementar 

nas minhas aulas uma metodologia diferente, motivadora nas aulas de 

Ciências. Ao ingressar no Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

refleti como momento novo nas minhas atividades docentes no Ensino 

Fundamental. Assim, no ano de 2016, pude me debruçar em leituras de livros e 

pesquisas na área de ensino, rever bibliografias, assim como, nos diferentes 

momentos de formação continuada  presencial na Universidade Estadual de 

Londrina, ao transitar nos espaços das atividades formadoras  pude definir 

melhor minha proposta de trabalho -  investigar tipos de ‘’ metodologias de 

ensino ativas’’ que possibilitem uma participação ativa dos alunos e nas 

atividades previstas na disciplina de Ciências, no sexto ano do Ensino 

Fundamental. 
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 O presente artigo apresenta aspectos do aprofundamento de estudos 

em metodologia de ensino, buscando maior embasamento para melhorar o 

ensino de ciências e o aprendizado do aluno tanto para as ciências, como para 

as outras disciplinas na sequência do ensino fundamental e ensino médio. 

As metodologias de ensino podem contribuir significativamente no 

processo de ensino aprendizagem. Como professor, busquei investigar 

metodologias ativas, associadas a recursos de ensino que possam ser 

aplicadas de várias maneiras no sexto ano, desde aprendizagem baseada em 

projetos, tipos de exercícios, jogos, trabalhos em grupos, vídeos etc.  Esta 

variação de metodologia teve como proposito atender os alunos 

individualmente e coletivamente.  

 Pesquisadores da área tem apontado, que as variações de metodologias 

de ensino ampliam as possibilidades e vantagens para que os alunos possam 

reter mais os conteúdos, organizar um pensamento crítico e desenvolver 

competências para resolver problemas quando comparados à metodologia 

tradicional. 

 A mudança no processo de ensino-aprendizagem, é um grande desafio 

que exige romper com o modelo tradicional.  Não é fácil abandonar o modelo 

aprendido na formação, a insegurança para implementação de metodologias 

ativas pressupõe oportunidade de novas aprendizagens, assim, na Formação 

Continuada durante a formação no PDE,  aprofundamos nossos 

conhecimentos teóricos sobre novas metodologias, ou metodologias que vão 

ao encontro dos alunos que ao chegar a escola com suas expectativas, mas 

que ao se defrontarem com o modelo da transmissão de conhecimentos, ficam 

menos interessados pelos estudos visto que este não atende suas 

expectativas. Não existe espaço para compreensão, reflexão e transposição do 

conhecimento no modelo transmissivo. 

  Não devemos culpabilizar os professores das séries anteriores, pela falta 

de bagagem que os alunos trazem ao chegarem nas séries finais do Ensino 

Fundamental, visto que cada aluno traz um repertório de conhecimentos 

escolares mas, também do contexto familiar, da sociedade e outros advindos 

de outros espaços (OLIVEIRA, 2006). 



 A disciplina de ciências está diretamente ligada aos avanços científicos e 

diretamente articulada com conhecimentos de diversas disciplinas, tanto no 

ensino fundamental como no ensino médio, assim, percebemos a importância 

de fortalecer a base de conhecimento dos alunos do Ensino Fundamental 

crianças/jovens que necessitam se apropriar destes conhecimentos para viver 

melhor no ambiente em que vivem. Neste sentido, está terá que ter 

oportunidade de explorar o ambiente no qual está inserida para compreender 

os conteúdos que explicam fenômenos, reações tanto em relação ao ambiente 

como em relação ao seu organismo e as fragilidades dos organismos. 

  A mudança no ensino-aprendizagem, é um grande desafio que exige o 

rompimento com o modelo tradicional, focado em aulas expositivas. O 

educador deve ter a sensibilidade de saber explorar e estimular o aluno, seja 

criança, adolescente ou adulto. 

 Na prática de ensino, nas aulas de Ciências, já implementei atividades 

diferenciadas com novas tendências e perspectivas no ensino de ciências; foi 

possível detectar na prática que as mudanças vêm sendo feita de formas 

diferenciadas, algumas vezes por meio das simples aplicações dos resultados 

das pesquisas, e em outras com uma análise crítica, evidenciando limites e 

desafios que a prática pedagógica que impõe no ambiente escolar as 

inovações propostas pelas pesquisas. Torna-se assim fundamental o 

desenvolvimento de espaços de reflexão sobre as questões referentes à 

produção de conhecimento no Ensino de Ciências. 

 Ao considerar que as inserções de metodologias diferenciadas podem 

contribuir significativamente com o ensino/aprendizagem, temos que admitir 

que o espaço da sala de aula continua a ser um espaço privilegiado. Neste, os 

alunos podem participar ativamente do processo, necessitam apenas de 

espaço para exporem suas ideias e dúvidas; um espaço privilegiado para se 

aplicar e desenvolver atividades, aplicar situações de desafios em ‘situações 

problematizadoras’, onde os componentes são pessoas que trazem suas 

concepções, ideias e local para troca de informações, permitindo que ideias 

míticas sejam revistas. Neste encaminhamento é possível que o conhecimento 

científico seja construído, com a participação ativa dos alunos, com espaço 



para falar, ouvir, rever pensamentos e conceitos, de modo que aconteça uma 

ampliação de conhecimentos dos envolvidos. 

  Sendo assim, se faz necessário uma nova mentalidade para o ensino, a 

inserção de uma proposta de metodologia de ensino que possa contribuir mais 

para o processo de ensino-aprendizagem, que o aluno possa efetivamente 

participar, externar suas ideias de senso comum, rever seus conhecimentos e 

compreender conceitos científicos. Neste sentido, de acordo iremos nos 

embasar com os documentos oficiais de ensino, as Diretrizes Curriculares 

sugerem a diversificação nas metodologias para o ensino mais motivador. 

Num ensino que  metodologia de trabalho seja de aprendizagem ativa 

devem existir momentos a privilegiar; ora que este  privilegie a aprendizagem 

individual , ora ela se realize coletivamente, mas que tenha como desafio 

contemplar a produção final e individual, atendendo as diferenças; inserindo 

momentos de situações de  problematização, aulas experimentais (em sala de 

aula ou em laboratório), aulas de campo, visitas, excursões nas redondezas da 

escola, com avaliação destas por meio de exercícios com produção de 

respostas, desenhos, modelos, pesquisas tipos variados de exercícios, 

trabalhos e atividades em dupla ou em pequenos grupos. 

Pretendemos por meio  destas atividades aprofundar o 

ensino/aprendizagem dos alunos, com metodologias que vão ao encontro das 

expectativas e consequentemente aumente sua motivação e criatividade que 

são características da idade cronológica dos alunos do sexto ano, que ao 

chegarem a escola com suas expectativas, suas dúvidas, querem externar 

suas conquistas, as informações que obtiveram mas, que não sabem se estas 

se constituem em exemplos produzidos e divulgados pela mídia, ou se estas 

representam fatos e se estes se aproximam dos conteúdos escolares. 

Diante destes fatos, busquei planejar para implementar uma nova 

proposta de trabalho, no ensino de Ciências, na escola que desenvolvo as 

atividades nas atividades de Ciências. Acredito que os alunos que vivem 

imersos a tantas informações, muitas vezes assumem posturas de indignação, 

indiferença, sejam indisciplinados, ao se defrontarem com o modelo de 

transmissão de conhecimentos, de forma expositiva e conservadora, não 



permitindo a sua participação enquanto os conteúdos são desenvolvidos, ficam 

menos interessados pelos estudos, visto que este não atende suas 

expectativas. 

 

INTRODUÇÃO: ENSINO DE CIÊNCIAS E SALA DE AULA 

 

Ensinar Ciências é fazer com que o aluno adquira conhecimentos que 

possam ser transpostos para o seu próprio desenvolvimento, e que seja capaz 

de questionar, refletir e raciocinar. O objetivo do ensino de Ciências é formar 

um indivíduo que saiba buscar o conhecimento, tendo competência e 

responsabilidade em suas ações. Nesse sentido, a problematização deste 

trabalho foca a prática do professor de Ciências inserindo a metodologia ativa, 

para desenvolver no ano escolar na abordagem dos conteúdos de Ciências, 

um modelo de ensino que seja motivador e que desperte a curiosidade dos 

alunos, ou que os alunos possam transpor os conhecimentos aprendidos em 

sua realidade. 

Alicerçado pelo objetivo da escola que tem que cumprir o seu papel de 

formar cidadãos críticos e com capacidade de fazer uma leitura do mundo que 

fazem parte, estabeleci os objetivos deste trabalho que foi implementado no 

ano de 2017, junto a uma turma de sexto ano, na qual sou docente da 

disciplina de Ciências.   

No processo de acesso a maior escolaridade, ‘a escola pública 

brasileira, nas últimas décadas, passou a atender um número cada vez maior 

de estudantes oriundos das classes populares. Ao assumir essa função, que 

historicamente justifica a existência da escola pública, intensificou-se a 

necessidade de discussões contínuas sobre o papel do ensino básico no 

projeto de sociedade que se quer para o país’. (Diretrizes Curriculares do 

Paraná, 2008). 

  Antes de pensar uma proposta a ser implementada, os professores 

necessitam estabelecer prioridades em seu trabalho no sentido de conhecer a 



realidade onde pretende implementar seu trabalho, estabelecendo metas e 

objetivos. Conforme orientação das Diretrizes Curriculares do Estado Paraná, 

alguns aspectos são essenciais como: Inicialmente precisamos conhecer que 

são os sujeitos da educação pública?  Quais são as suas origens?  O que eles 

trazem de sua cultura e do seu modo social?  Um sujeito é fruto de seu tempo 

histórico, das relações sociais em que está inserido, mas é, também, um ser 

singular, que atua no mundo a partir do modo como o compreende e como dele 

lhe é possível participar. (DCN,Pr 2008) 

Neste sentido, os objetivos da proposta no projeto do PDE/2016-2017 

que foi possível desenvolver aulas de Ciências foram planejados em 

consonância com os objetivos das Ciências Naturais no currículo do Ensino 

Fundamental.  

No processo de planejamento foi estabelecido o objetivo geral: - 

Implementar metodologias de ensino ativas, nas atividades de ensino 

aprendizagem em uma turma de sexto ano do ensino fundamental, com vistas 

a estabelecer maior motivação e interação dos alunos nas aulas de Ciências, 

proporcionando assim maior compreensão dos conhecimentos científicos 

aprendidos em aulas com o seu cotidiano. 

Neste sentido, a minha opção, no PDE foi focada na linha de estudo 

centrada, na metodologia do ensino de Ciências, como momento de maior 

aprofundamento as metodologias ativas que pudessem relacionar-se com a 

diversificação dos conteúdos nas aulas, buscando a melhoria do Ensino de 

Ciências do sexto ano do Ensino Fundamental e que trouxesse aos alunos 

mais uma possibilidade de motivação e envolvimento na aprendizagem com 

maior retenção dos conhecimentos. 

Ao considerar que foram necessários diferentes momentos e variação de 

metodologias ativas, para abordagem dos conteúdos das Ciências foi 

estabelecido como objetivos específicos: 1)Propor metodologias ativas que 

envolvam efetivamente os alunos nas ações no ensino de Ciências; 

2)Estabelecer metodologias adequadas aos conteúdos de Ciências da sexto 

ano do Ensino Fundamental; 3) Desenvolver atividades de ensino que 

mobilizem a interação aluno-aluno e aluno-professor; 4) Promover atividades 



de ensino para que os alunos possam reconstruir conhecimentos eliminando 

ideias-mito; 5) Compreender as ciências como um processo de produção de 

conhecimento e uma atividade humana de natureza social inserido num 

contexto econômico, político, cultural e histórico. 

Estes aspectos justificam pois, os conteúdos disciplinares devem ser 

tratados, na escola, de modo contextualizado, estabelecendo-se entre eles, 

relações interdisciplinares e colocando sob suspeita tanto a rigidez com que 

tradicionalmente se apresentam quanto o estatuto de verdade atemporal dado 

a eles. (DCN, 2008). 

 Sendo assim foi necessária uma reflexão sobre as contradições sociais, 

políticas e econômicas presentes em nossa sociedade bem como compreender 

o trabalho científico, a reflexão dentro da filosofia e também a criação no 

mundo das artes. 

Nesse sentido, a escola deve propiciar uma prática pedagógica 

fundamentada em diversos tipos de metodologia que valorizem um ensino-

aprendizagem transformador para todos. 

Dentro dessa perspectiva, o ensino de Ciências tem sido tema de 

produção de muitos trabalhos e ocupado espaço de diferentes discussões em 

eventos da área de Pesquisa em Ensino de Ciências Naturais, principalmente 

por educadores pesquisadores da área. Os mesmos vêm discutindo novos 

encaminhamentos construindo teorias, baseadas em observações e em 

experiências que visam buscar elementos que possam compreender o 

comportamento dos alunos e, assim, orientar as atividades docentes.  

Diferente pesquisa tem evidenciado que o ensino de Ciências tem 

alertado professores sobre quem aprende e quem ensina. Fato que é 

decorrente das mudanças do contexto que tem disseminado muitas notícias e 

informações sobre novas conquistas das ciências. Estas pesquisas de 

investigação têm centrado a atenção em verificar, como os alunos reagem ao 

aprendizado em sala. Os estudos revelaram que estes trazem um referencial 

vindo do seu contexto histórico, familiar entre outros. Esses estudos ‘trabalham 

com o pressuposto de que um aluno constrói seu saber no curso de sua 



história social, através de confrontos, interações e informações obtidas nos 

diferentes lugares em que vive como: a família, a escola, os amigos, a igreja’, 

entre outros (OLIVEIRA, 2006). 

O ensino de Ciências tem motivado diferentes discussões em programas 

e eventos de pesquisadores da área, buscando inserir novas propostas no 

âmbito escolar, no entanto muitas tem encontrado dificuldades de se consolidar 

na prática. Atualmente, os encaminhamentos das novas propostas têm 

apontado que os conhecimentos são construídos corroborando Oliveira, no 

curso da história social de cada aluno, por meio de confrontos, interações e 

informações obtidas nos diferentes lugares em que este vive com: a família, a 

escola, os amigos, a igreja, entre outros (OLIVEIRA, 2006). 

 

Metodologias Ativas no Ensino de Ciências 

As mudanças no ensino com vistas a melhoria, são sempre momentos 

de conflitos entre os participantes, visto que exige nova postura dos pares. Os 

alunos necessitam participar para construir novos conhecimentos, participando 

ativamente do processo. Do outro lado, o professor terá que assumir o papel de 

mediador orientador do processo.  

Diferentes pesquisadores da área de ensino (Delizoicov (2005) (Oliveira, 

2006) Ghelhn (2009), corroboram a afirmação de Brancalhão (2008) nos 

documentos oficiais da SEED PR, ao apontar necessidade de mudança no 

ensino contemporâneo:  

“é unânime entre os educadores a consciência de que o ensino 

exclusivamente informativo, centrado no professor, representado pela aula 

expositiva, ou por meio de textos ou figuras está fadado ao fracasso, 

estabelecendo-se um clima de apatia e desinteresse, impedindo a interação 

necessária ao verdadeiro aprendizado” (BRANCALHÃO, 2008 SEED Pr).  

 Assim é importante durante a prática de ensino inserir diferentes 

metodologias de ensino, dando oportunidade aos diferentes alunos PARA QUE 

ESTES possam externar seus conhecimentos, mesmo que estes sejam 

advindos de senso comum. Ainda, entende-se que escola deve ser entendida 



como o espaço do confronto e diálogo entre os conhecimentos sistematizados 

e os conhecimentos do cotidiano popular (DCN, 2008). 

Contudo, é importante durante a prática de ensino inserir diferentes 

metodologias dando oportunidade aos alunos de externar seus conhecimentos 

mesmo que sejam advindos de senso comum. Ainda, entende-se que escola 

deve ser entendida como o espaço do confronto e diálogo entre os 

conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular (DCN, 

2008). 

As metodologias ativas servem para ativação das funções mentais de 

pensar, raciocinar, observar, refletir, entender e combinar dos participantes. 

Neste ambiente, o professor também tem que se manter em posição ativa, 

recorrendo a estudos, selecionando informações, explicando de formas 

diferenciadas, fazendo analogias, escolhendo terminologias adequadas. O 

sucesso de qualquer uma delas, no entanto, depende de uma radical mudança 

na atuação do professor em sala de aula. 

 

Exemplos de Metodologias Ativas 

Se buscarmos na revisão de artigos e pesquisas sobre   as metodologias 

ativas e aplicaram nas aulas de Ciências são  

 -os estudos de caso: é uma forma de abordagem que procura investigar, 

caracteriza-se por descrever um evento ou um determinado  caso . O caso 

consiste no estudo de uma forma aprofundada de um determinado tema ou 

conteúdo de estudo. 

 -prática-experimental: a experimentação pode ser um processo, uma 

estratégia para aquilo que se deseja aprender ou formar e não o objetivo final. 

A experimentação melhora a capacidade de aprendizado, pois funciona como 

uma forma de envolver o aluno nos temas que está em estudo. 

 -trabalhos em grupos: os trabalhos realizados em grupos são muito importante 

pois possibilitam a aprendizagem colaborativa e significativa, pois leva a troca 

de saberes e a construção de novos. 



-produção de desenhos: uma metodologia que a imagem além de representar 

um conceito ou uma ideia tem uma grande eficácia para a ajudar na 

compreensão e ampliação dos conhecimentos nas aulas de Ciências. 

 -produção de modelos:  tem como principal proposta estabelecer a relação 

teoria-prática, visto que estes podem oferecer uma forma de conceber o 

realismo científico e facilitar a compreensão do conteúdo de Ciências. 

  -ensino por investigação: eficaz no processo de ensino-aprendizagem, com 

uma fundamentação psicológica e pedagógica que sustenta a necessidade de 

proporcionar à criança e ao adolescente a oportunidade de exercitar diferentes 

habilidades como: cooperação, concentração, organização, manipulação de 

equipamentos e, por outro lado, pode seguir uma sequência de passos do 

método científico, tendendo a observação como importante recurso facilitador 

da compreensão de determinados fenômenos etc.  

 -aprendizagem baseada em problemas ou projetos (PBL): na proposta o 

ensino e a aprendizagem originam a partir de problemas. Na metodologia, os 

problemas são extraídos da realidade vivenciada pelos alunos. 

 -aulas de campo: auxilia a estimulação e motivação visto a oportunidade do 

aluno entrar em contato com o tema em estudo.   

-abordagem temática: dentro das ações desenvolvidas para a elaboração 

dessa proposta temos como objetivo fazer  o levantamento das compreensões 

dos alunos a respeito dos assuntos por meio do questionamento.  

A maioria das experiências de professores que implementaram 

metodologias ativas mais frequentes da área de ensino de Ciências Biológicas, 

apontam que dentre as metodologias ativas a aprendizagem baseada em 

problemas – é a mais usada, visto que esta problematiza algum aspecto da  

realidade, cria situações para estimular o aluno a buscar saídas para minimizar 

os problemas existentes na realidade  . 

  Delizoicov  (2001) argumenta sobre a importância de problematizar os 

conhecimentos, visando a aguçar as contradições (FREIRE, 2005) e localizar 

as limitações desse conhecimento e ao mesmo tempo propiciar alternativas de 



apreensão do conhecimento científico. Para Delizoicov (2001), problematizar 

implica a escolha e formulação de um problema que seja significativo para o 

estudante, cuja solução exige conhecimento que para ele seja inédito.  É 

também um processo pelo qual o professor, ‘’ ao mesmo tempo em que 

apreende o conhecimento prévio dos alunos, promove a sua discussão em sala 

de aula, com a finalidade de localizar as possíveis contradições e limitações 

dos conhecimentos que vão sendo explicados pelos estudantes, ou seja 

questiona-os também. ‘’ (DELIZOICOV, 2001, p. 133)  

Segundo Freire (2005), a educação deveria ir muito além da repetição, 

constituindo-se em um instrumento de libertação, de superação das condições 

sociais vigentes. Para ele, “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém 

se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo 

mundo.’’ (FREIRE, 2005, p. 79). Essa mediatização ocorre por meio de uma 

educação problematizadora, de caráter reflexivo, de desvelamento da 

realidade, na qual o diálogo começaria a partir da reflexão das contradições 

básicas da situação existencial. 

O processo educativo na teoria freiriana, tem um caráter dialógico e um 

dos seus eixos estruturantes é a problematização dos conhecimentos. Esta 

assume duas direções fundamentais dentro da proposta: O primeiro momento 

está relacionado aos conhecimentos dos alunos.  Significa motivar estes para 

posicionar-se diante de um problema colocado, exigindo participação efetiva 

com ideias e propostas de ‘resolução’ do problema.  Este momento é de 

importância fundamental para que o professor conheça aos conhecimentos 

prévios dos alunos sobre a problemática em questão. 

Outro momento que a problematização, pode abarcar está relacionada 

aos conhecimentos o professor: este necessita estabelecer 

comunicação/diálogo para que com que os educandos sintam-se motivados a 

apreender os conceitos científicos, percebendo que ‘ele pode ser eficaz na 

resolução de situações da sua vida’. Envolve também, a discussão de 

problemas que possibilitam aos estudantes alcançarem a compreensão de 

determinado conhecimento científico. Se os dois momentos acontecerem com 

verdadeiro diálogo, entre os participantes externando seus conhecimentos e 



suas ideias, será possível existir construção de conhecimentos científicos, 

eliminação de ideias míticas, e apropriação de conhecimentos científicos a 

serem transpostos a realidade em que os alunos estão inseridos.  

Nas aulas desenvolvidas no ensino de ciências, ao questionar qual a 

metodologia que estes já usaram nas aulas para motivar os alunos, uma 

grande maioria, diz ter aplicado a metodologia de problematização. No entanto, 

ao verificar como esta ocorre, verifica-se muitas vezes perguntas frágeis que 

não permitem discussões para se construir respostas, mas mesmo assim, 

verifica-se que na área de Ciências Físicas e Naturais a metodologia da 

problematização tem sido a mais aplicada. E que vem ganhando espaço na 

educação científica de modo a compor as bases metodológicas de projetos de 

ensino.  Além disso, ela faz parte dos planos de ação propostos pelos PCNs 

para a atuação docente (RICARDO, 2003; BRASIL, 2002) e integra o currículo 

vivo de cursos de formação de professores (TERRAZZAN, 2010).  

Foram usadas diferentes metodologias de ensino com o intuito de 

melhorar a aprendizagem do aluno, como atividades individuais, em dupla ou 

em pequenos grupos, exercícios contextualizados, procurando o enfoque no 

cotidiano do estudante, estimular a participação oral do aluno nas aulas 

expositivas contextualizadas. Corroborando os trabalhos de David Ausubel 

(1980) em relação a aprendizagem, seria importante o professor iniciar um 

trabalho permitindo que os alunos mostrem o que já sabem. A partir desse 

pressuposto o educador já tem uma noção de qual metodologia poderá utilizar 

com aquela determinada turma. 

A teoria de aprendizagem, segundo Ausubel, serve de ferramenta no 

trabalho do professor, facilitando dessa forma o modo de avaliação dos 

educandos. Assim, nas ações de ensino/aprendizagem nas aulas de Ciências, 

optei por organizar uma Sequência Didática com atividades para desenvolver 

os conteúdos nas aulas de Ciências, por meio de metodologias de ensino 

ativas. 

 

Encaminhamento metodológico: 



No período vespertino ao retornar ao período de implementação do projeto na 

escola, realizei uma palestra apresentando o título do trabalho Metodologias 

Ativas para o Ensino de Ciências e discorri sobre os objetivos relacionados a 

prática docente como propor metodologias ativas para o ensino de ciências. Ao 

implementar novas metodologias que contribuam para melhoria do ensino tanto 

para motivação quanto na retenção do conhecimento. 

Neste sentido, foi também organizada uma sequência didática para o 

planejamento dos temas e metodologia ativa a ser aplicada. 

1. Iniciamos proferindo uma Palestra inicial, como professor 

PDE/Ciências, explicando aos alunos o momento 0020que ingressei 

num Curso de Formação, buscando melhorar ainda mais a minha prática 

de trabalho. Falei dos diferentes momentos do meu trabalho que 

ocorreriam durante o ano de 2017, e que envolveria a necessidade de 

participação deles. Coloquei a eles que todos iriam trabalhar mas, que 

estes momentos ajudariam no desenvolvimento das habilidades e 

facilitaram maior compreensão dos conteúdos. As atividades algumas 

vezes foram individuais outras em equipes, algumas aconteceram na 

escola, outras fora, como na UEL. 

Ressaltei a importância de todos frequentarem as aulas, pois, em cada 

aula eles estariam sendo protagonistas de novos modelos de aulas. 

Todas as atividades além de serem diferentes poderiam contribuir no 

processo de avaliação, visto que a participação e produção de 

respostas, participação nas discussões, feitura de desenhos, realização 

de experimentos discussão de respostas, estavam atreladas ao 

processo de avaliação durante o ano. Não teríamos somente avaliação 

deles por um modelo apenas – provas. Portanto, a colaboração de todos 

será também apresentada em trabalho que será encaminhado a 

secretaria de Educação, para que outros professores possam verificar 

as contribuições de todos dentro de um modelo diferente de ensino. 

Assim, com as ausências ou falta de realização de atividades destes 

estaria impedido de concluir o trabalho planejado a ser implementado na 

escola que estamos.  



Feita a exposição aos alunos, foi aplicado um pré-teste, para verificar os 

conhecimentos prévios dos alunos, e demais conteúdos básicos, relacionados 

aos temas/ assuntos nas séries iniciais do Ensino Fundamental, que 

consideraram mais próximos a suas necessidades de conhecimentos 

científicos, bem como aqueles que estes têm interesse em estudar para 

compreender os processos e fenômenos relacionados a eles. O pré-teste foi 

constituído de algumas questões objetivas e questões abertas, permitindo que 

todos participassem. 

 

          FÍGURA 1: Palestra 

                

  Fonte: Basílio, 2017   

 

 

Após a apresentação da proposta de trabalho a ser desenvolvida iniciamos 

a sequência didática com as Metodologias Ativas  

1.  PROBLEMATIZAÇÃO  

a) Evitar Desperdício de Alimentos por Apodrecimento  

Foram reunidos na mesa do professor, os diferentes alimentos orgânicos 

que frequentemente existe nas casas dos alunos que normalmente acabam 



estragando por permanecerem fora do ambiente natural e que nas casas 

fica exposto ao ambiente acondicionados em recipientes, aguardando o 

consumo. Esta atividade teve como proposta apresentar diferentes 

alimentos usados no cotidiano dos alunos, e selecionar alguns que nas 

casas destes sofre um apodrecimento mais rápido. o processo natural de 

decomposição dos alimentos e produzissem suas respostas no 

acompanhamento durante o desenvolvimento das ações dos fungos sobre 

os alimentos.  

Material: pedaços de pão, pedaços de laranja e mamão, saquinhos de 

plástico e água.  A atividade foi feita em duplas, em trios ou em quartetos, 

cada grupo foi responsável por três experimentos. O grupo recebeu três 

saquinhos, um para colocar um pedaço de pão que foi molhado, outro para 

colocar um pedaço de fruta que também foi molhado e outro com um 

pedaço de pão sem molhar. Os alunos observar e acompanharam o 

aparecimento de bolor nos saquinhos com pães e frutas e fizeram 

anotações. A ideia do experimento foi observar a decomposição feita pelos 

fungos nos alimentos e discutir com os alunos o processo de 

decomposição que ocorre tanto nos alimentos do experimento como na 

natureza 

.         Fígura 2: emboloramento de mamão 

  

 Fonte: Basílio,  2017                       

2. ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 



Os alunos investigaram no livro ou poderiam usar outra fonte, os componentes 

/fatos que poderiam explicar as questões abaixo.  

a) Observações sobre o aparecimento do bolor sobre o pão e as alterações 

no mesmo, totalmente isolados no interior do saquinho, foram realizadas. 

De acordo com suas observações e as informações do livro justifique o 

aparecimento do bolor.  

 

b) Numa segunda situação do experimento desenvolvido, os alunos deveriam 

explicar as razões do’’ desaparecimento’’ de um pão ao sofrer o 

emboloramento. 

 

 

Os exercícios foram contextualizados para favorecer um aprendizado dentro da 

realidade dos alunos, as atividades foram realizadas em duplas, dependendo 

da proposta. O objetivo de realizar exercícios dessa forma é estimular o 

aprendizado do aluno com outro aluno, como propôs Vygotsky, estimular a  

Zona de Desenvolvimento Proximal, de cada aluno, ao apresentar o problema 

para que estes desenvolvam, cada aluno foi buscar seus conhecimentos 

prévios para desenvolver a atividade proposta. Esperei que ao realizarem o 

passo a passo da atividade, estes associassem com conhecimentos 

anteriores(prévios) e desenvolvessem novas conexões alcançando outros 

conhecimentos. 

3) AULAS DE CAMPO:  

a.  PLANETÁRIO DE LONDRINA  

 b. MUSEU DE ANATOMIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
(UEL) 

 

Esta atividade teve como objetivo colocar o aluno em contato com outros 

espaços extra-sala; para que o aluno pudesse vivenciar uma prática orientada 

mas, relacionada aos conteúdos propostos pela sequência que o professor 



organizou anteriormente. Nesta modalidade de atividade, há necessidade de se 

conhecer o espaço em geral, priorizar os aspectos que devem ser explorados, 

o professor necessita assim, delimitar as áreas que os alunos irão percorrer e 

entrar em contato com o material em estudo.  

O aluno vivenciando a realidade externa, possibilitou não apenas visitar o 

espaço definido olhando o material em estudo, mas estes tiveram oportunidade 

de aproximação efetiva da realidade, observando aspectos nem sempre 

possíveis numa foto ou num experimento isolado em laboratório escolar.  

Assim, a proposta planejada envolveu levar os alunos para uma visita ao 

Museu de Ciências da Universidade Estadual de Londrina e ao Planetário de 

Londrina. Durante as aulas propomos a motivação e a melhoria do aprendizado 

dos alunos, além de favorecer a fixação dos conceitos em ecologia, anatomia, 

fisiologia humana e animal (museu de ciências da UEL) e corpos celestes e 

fenômenos astronômicos (planetário) estudados em séries anteriores, no 

momento atual e nas séries posteriores, favorecendo uma visão mais ampla 

destas áreas das ciências.   

          Figura 3: Visita ao planetário de Londrina 

             

Fonte: Basílio, 2017 

 

 

 



       Figura: 4 visita ao Museu de Anatomia da UEL 

                                                     
Fonte:  Basílio, 2017 

 

4) PESQUISA EM LIVROS, DICIONÁRIOS E SMARTPHONES  

Fungos decompositores: os alunos fizeram uma pesquisa sobre os fungos 

decompositores, com o objetivo de melhorar o seu conhecimento sobre o 

assunto, os estudantes puderam pesquisar em sala de aula com o uso de 

smartphones, na biblioteca com o uso de dicionários e o próprio livro didático.   

Fungos nas cadeias alimentares:  os alunos fizeram uma pesquisa sobre os 

fungos que decompositores, com o objetivo de melhorar o seu conhecimento 

sobre o assunto. 

 

 

 

  

                  

                    



                     Fígura 5: alunos pesquisando em dicionários e celulares 

           
Fonte: Basílio, 2017                  

5) ABORDAGEM TEMÁTICA -  OS CORPOS CELESTES 

Foram selecionados alguns vídeos e imagens disponíveis na internet, 

mostrando o Sistema Solar e as características dos corpos celestes com o 

objetivo de fixar o conteúdo estudado. Nestas aulas os alunos tiveram o  

espaço para discutir aspectos que auxiliaram a compreensão bem como tirar 

alguma  dúvidas em relação ao esse conteúdo. 

No final da projeção, duas ou mais vezes será passada atividade para o aluno 

expressar (relatório/desenhos) seus conhecimentos sobre a temática.  

 

6) PRODUÇÃO DE MODELOS E DESENHOS SOBRE OS FUNGOS, os 

alunos puderam utilizar o livro didático ou mesmo a internet através de 

smartphones para pesquisar desenhos e curiosidades sobre o papel dos 

diferentes fungos, a existência e distribuição destes nos diferentes ambientes. 

 

7) PROBLEMATIZAÇÃO  TEMATICA A VIDA EXTRATERRESTRE 

Dentre as ações desenvolvidas para a elaboração desse projeto, trabalhamos 

também a problematização dentro do conteúdo de astronomia. Sobre a 



temática a vida extraterrestre elaboramos questões para os alunos exporem as 

suas opiniões em relação ao tema a vida fora do planeta Terra.  

 

 

8) CONFECCIONAR  CRUZADINHAS 

Com o objetivo de trabalhar os principais conceitos de astronomia, os alunos 

produziram cruzadinhas. Nessa atividade os estudantes selecionavam as 

palavras relacionadas com astronomia (estrelas, cometas, planetas ,satélites , 

asteroides entre outros) e eles mesmos pesquisavam e respondiam os 

conceitos. 

9) EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS NA ESCOLA-  

Considerando que os alunos realizaram experimentos, fizeram registros, 

desenhos, tiraram fotos. Juntamos as produções das maquetes, modelos, 

desenhos esquemáticos que os alunos produziram e a partir de coleção de 

fotos tiradas e organizamos uma exposição na escola para fechamento da 

Sequência Didática.   

A participação dos alunos na confecção dos cartazes avaliando sua produção 

no desenvolvimento deste trabalho, foi um momento importante de vivência 

interpares e construção de conhecimentos. 

Assim o projeto que teve como linha de estudo a Metodologia do Ensino de 

Ciências oportunizou aos alunos momento diferenciados das metodologias 

ativas contribuindo na melhoria do ensino-aprendizagem 

O pr oj et o t em com o li nha de es t udo a M et odol ogia do Ensi no de Ci ênci as com o obj eti vo l de m el hor ar o ensi no- aprendi zagem O pr ojet o t em  com o li nha de es t udo a M et odol ogi a do Ensi no de Ci ênci as  com o obj etivo l de m el hor ar o ens i no- apr endi zagem                     Aaaa           
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                Figura 6: Montagem dos Trabalhos para a Exposição 

 

Fonte: Basílio, 2017 

 

 

 

Figura 7: Montagem dos Trabalhos para a Exposição 

 Fonte: Basílio, 2017 



 

 

 

Figura 8: Exposição dos Trabalhos na Escola     

  Fonte:  Basílio, 2017 

 

 

Figura 9: Exposição de Trabalhos na Escola 

  Fonte:  Basílio, 2017 



 

 

 

 

Considerações Finais: 

 Com a realização deste trabalho optando em adequar o 

desenvolvimento dos diferentes temas a metodologias ativas, se faz necessário 

para o processo de ensino aprendizagem, sensibilizar os alunos. Esta etapa 

exigiu que o professor explicasse com detalhamento, aos alunos as etapas do 

trabalho e a necessidade do envolvimento destes durante o desenvolvimento 

das ações. 

 A aplicação dessas metodologias deve ser estimulada no ensino de 

ciências Naturais, buscando promover a integração entre a teoria e o 

desenvolvimento de atividades práticas, possibilitando ainda que os alunos 

possam obter uma apropriação de conhecimentos durante o processo de 

ensino–aprendizagem, como maior integração entre os pares, o diálogo dos 

alunos na integração professor aluno. É importante a valorização de cada 

integrante no processo, visto que a diversidade de conhecimentos, 

experiências vivenciadas, entre os pares ou trios ou equipes maiores são 

socializadas entre os participantes promovendo um instrumento facilitador da 

aprendizagem.  

A proposta de aproximar o conhecimento científico ao aluno é muito 

mais significativo do que os conhecimentos transmitidos numa aula expositiva, 

na qual o aluno é apenas receptor de informações. Estes muitas vezes  não 

dão conta de um ensino que satisfaça as suas curiosidades , traga explicações 

iniciais para que estes continuem a explorar os temas em desenvolvimento. 

As atividades com aplicação das metodologias ativas, fazem os alunos 

participarem de uma forma dinâmica nas aulas. Durante o ano letivo as 

atividades que os alunos mais gostaram foram as aulas práticas com 



investigação como o processo de formação do Bolor nos alimentos e a 

pesquisa sobre as características gerais dos fungos com a utilização da 

internet.  

Outro aspecto relevante foi a participação dos professores do meu  GTR 

, estes participaram e relataram que já fizeram a aplicação de algumas 

atividades em sala de aula com uso de metodologias ativas e os resultados 

foram muito significativos principalmente pela simplicidade do projeto, a 

possibilidade de trabalhar com qualquer turma e em qualquer escola.  
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