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REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 



 Para pensar sobre o currículo e sobre o ensino de 

Ciências Naturais, o conhecimento científico é 

fundamental, mas não suficiente. É essencial 

considerar o desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes, relacionando às suas experiências, sua 

idade, sua identidade cultural e social, e os 

diferentes significados e valores que as Ciências 

Naturais podem ter para eles, para que a 

aprendizagem seja significativa. 

 

PCN Ciências, pág. 27 



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

“Aprender é construir significados, e ensinar é 

oportunizar essa construção” 
(MORETTO, 2010, p. 71) 

 

Aprendizagem Significativa é: 
 

aquela em que o significado do novo conhecimento é 
adquirido, construído com compreensão e por meio da 
interação não-arbitrária e não literal desse novo 
conhecimento com algum conhecimento prévio 
relevante existente na estrutura cognitiva do aprendiz.  
 

 
Perspectiva Cognitiva Clássica  de David  Ausubel em 1967  



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

NÃO-

ARBITRÁRIA 

NÃO-LITERAL 

NOVO 
CONHECIMENTO  

É a aquisição de conhecimentos com compreensão e 
elaboração, com maior retenção, com capacidade de 
explicação, aplicação e transferência. 

CONHECIMENTO 
PRÉVIO 

  



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 As novas informações não apenas se associam, 
mas interagem com os conhecimentos prévios e ambos 
se modificam num processo de transformação mútua: 
o novo conhecimento passa a ter significado e o 
conhecimento prévio adquire novos significados, fica 
mais diferenciado e elaborado.  



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

APRENDER UM NOVO CONCEITO DEPENDE DE: 

modo como o conceito é apresentado 

propriedades existentes na estrutura cognitiva 

nível de desenvolvimento do aprendiz  

habilidade intelectual 

natureza do conceito em si 

(MASINI e MOREIRA, 2001, p. 39)  

APRENDIZAGEM 



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 A facilitação 
da Aprendizagem 
Significativa em sala 
de aula não é trivial. 
 A função da 
escola é criar condi-
ções para que o 
aluno aprenda de 
maneira significati-
va, relacionando a 
explicação científica 
com o seu cotidiano.  CONHECIMENTO 

PRÉVIO 

PRÉ-DISPOSIÇÃO 
PARA APRENDER 

MATERIAL 
POTENCIALMENTE 

SIGNFICATIVO 

APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA 



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 O principal RECURSO FACILITADOR da 
conceitualização, devido sua característica de ser 
mediadora, é a LINGUAGEM. Ela é um instrumento 
imprescindível para a interação pessoal, discussão e 
negociação de significados.  
 A negociação de significados consiste na troca, 
diálogo ou intercâmbio através da interação entre 
alunos, professor e material educativo.  



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

Outra estratégia facilitadora é relacionar o que aluno 
está aprendendo na escola com o seu DIA-A-DIA, 
fazendo uma ponte entre o conhecimento científico e o 
mundo em que ele vive. Esses recursos facilitadores 
visam contribuir para a organização da estrutura 
cognitiva e para ativação do processo de aquisição de 
significado.  

(MASINI e MOREIRA, 2001). 



APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

  Os ORGANIZADORES PRÉVIOS são materiais 
instrucionais apresentados antes do conteúdo a ser 
aprendido. Eles têm como objetivo desenvolver 
conceitos subsunçores relevantes que facilitem a 
aprendizagem, construindo uma “ponte cognitiva” 
entre o que o aluno sabe e o que deveria saber, ou 
ajudá-lo a relacionar o novo conhecimento com o 
seu conhecimento prévio.  

Não tem conhecimento prévio relevante ou adequado, ou não 

consegue relacionar a nova informação com o seu conhecimento 

prévio. 





PLANEJAMENTO 1º BIMESTRE (COM 

ALTERAÇÕES DO GRUPO) 

6º ao 9º anos 



6º ano - 11 anos  

Objetivos Conteúdos 

-Identificar a posição do planeta Terra no sistema solar 

pertencente a uma galáxia, ( Via-Láctea ) que, por sua vez, faz 

parte do universo.  

- Relacionar estrelas, planetas e satélites. Bem como os 

diferentes corpos celestes existentes no universo. 

-Comparar os principais instrumentos de observação 

astronômica como telescópios, lunetas, satélites ou sondas, aos 

tipos de informação ou dados coletados com seu uso. 

- Reconhecer os movimentos de rotação e translação da terra. 

- Associar os movimentos de Terra em relações ao sol e à Lua, 

evidenciando a ocorrência do dia em um ponto do globo 

terrestre e da noite em outro. 

- Relacionar os fenômenos de eclipse lunar e solar com a 

posição relativa entre o sol, a Terra e a Lua.  

- Reconhecer o Sol como estrela de tamanho médio, localizada 

na periferia de uma galáxia chamada Via-Láctea.  

   

 - Reconhecer a importância da água para a vida dos 

ecossistemas e a manutenção da riqueza de sua biodiversidade, 

destacando os ciclos da água na natureza.   

-Diferenciar água potável e água destilada.  

- Reconhecer os estados físicos da água e as formas em que 

ela se apresenta nos ambientes, bem como nomear as 

mudanças de estado físico. 

 

NOÇÕES DE ASTRONOMIA 

- Sistema Solar. 

- As galáxias. 

- A conquista do espaço.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ÁGUA 

- A água na natureza. 

 



7º ano - 12 anos  

Objetivos Conteúdos 

-Compreender o que é componente vivo e componente não vivo de um ambiente. 

-Reconhecer e exemplificar seres unicelulares e multicelulares. 

-Identificar e exemplificar seres procariontes de eucariontes e seres autótrofos de 

heterótrofos. 

-Reconhecer critérios de classificação dos seres vivos facilitando os agrupamentos em: 

reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies, ou seja, grupos ou categoria 

taxionômicas.  

  

-Relacionar características dos vírus que diferenciam de todos os outros organismos. 

-Relacionar as principais doenças causadas por vírus, conscientizando que elas podem 

ser evitadas por meio de vacinação, higiene pessoal, enfim os mecanismos profiláticos e 

preventivos. 

-Estabelecer diferenças entre seres microscópicos e seres macroscópicos. 

-Reconhecer a importância dos microrganismos, protozoários, bactérias e vírus para o ser 

humano, como os principais agentes etiológicos de doenças infecto-contagiosas.  

-Identificar através de desenhos as diferentes formas de bactérias pertencentes ao reino 

das Moneras, destacando as doenças causadas por elas. 

-Identificar através de desenhos os organismos pertencentes ao reino Protista, 

relacionando as doenças causadas por eles, principalmente no ser humano.  

  

-Os seres vivos e os 

ecossistemas. 

-Classificação e 

nomenclatura dos seres 

vivos.  

  

  

-Os Vírus. 

-Os Seres Unicelular 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



8º ano - 13 anos  

Objetivos Conteúdos 

-Reconhecer várias espécies, através de ilustrações figurativas ou textos. 

-Identificar as diferenças entre os seres humanos e algumas espécies de animais. 

-Estabelecer relações entre a espécie humana, outros seres vivos e o ambiente 

físico. 

-Reconhecer o que é célula, identificando suas estruturas, e destacando suas 

funções. 

-Diferenciar células animal e vegetal. 

-Identificar através de ilustrações figurativas as organelas citoplasmáticas, 

destacando suas funções. 

-Esquematizar os tipos de divisão celular, relacionando suas funções. 

-Identificar e ilustrar os tipos de tecidos, relacionando suas funções. 

  

-Relacionar os tipos de alimentos que utilizamos e que garantem a nossa vida. 

-Classificar os alimentos quanto à origem e quanto à função que exercem. 

-Confeccionar tabela listando as principais vitaminas, onde encontrá-las e algumas 

conseqüências de eventual avitaminose. 

-Identificar os processos mais comuns de conservação dos alimentos. 

-Observar as embalagens de alimentos industrializados analisando alguns de seus 

códigos, funções, destacando a importância de uma alimentação saudável. 

-Identificar e localizar os órgãos e estruturas que compõem o sistema digestivo, 

destacando suas funções. 

-Relacionar a importância das glândulas salivares, dos movimentos peristálticos no 

processo da digestão. 

-Demonstrar de forma esquemática as relações do estômago e duodeno com o 

fígado e pâncreas. 
 

-A espécie humana. 

-Como é ser o humano. 

-As células. 

-Os tecidos do corpo 

humano. 

  

  

  

  

  

  

  

  

-Os alimentos. 

-A digestão. 

 



9º ano - 14 anos  

Objetivos Conteúdos 

-Observar e exemplificar os fenômenos químicos que ocorrem na natureza e no corpo dos 

seres vivos. 

-Descrever como o desenvolvimento da química  contribuiu para o conforto da 

humanidade, porém, também para prejudicar a vida dos seres vivos. 

  

-Conceituar e exemplificar, matéria, corpo, átomo, substâncias simples e compostas, 

aglomerados iônicos e moléculas. 

-Diferenciar e exemplificar as propriedades gerais, específicas e estados físicos da matéria, 

através de simples experimentações.  

  

-Descrever a estrutura atômica da matéria.  

-Reproduzir e explicar um modelo de átomo. 

-Identificar as camadas eletrônicas num modelo de átomo. 

-Identificar um átomo em equilíbrio elétrico. 

-Diferenciar número atômico e número de massa. 

-Fazer um paralelo entre o sistema de Rutherford e o Sistema Solar. 

 

- Identificar as camadas eletrônicas com números determinados de elétrons. 

- Diferenciar as substâncias moleculares e iônicas. 

- Saber corretamente consultar a tabela periódica atual. 

- Identificar todos os dados fornecidos por cada quadro da tabela periódica. 

- Classificar os elementos químicos de acordo com sua valência. 

- Identificar os grupos dos elementos químicos metais e não metais. 

- Relacionar os metais, ametais e gases raros e dar uma aplicação de cada um deles. 

 

 

-Introdução à 

química. 

  

  

 

-A matéria. 

  

  

  

-O átomo 

 

 

 

 

 

 

-Tabela Peródica  

 



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 



O QUE ENSINAR? 

Atividades desafiadoras e bem 

encadeadas, que induzam o aluno a 

pensar e construir o seu próprio 

conhecimento, são o caminho mais 

curto para o bom aprendizado de 

ciências. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 



SEQUÊNCIA DIDÁTICA é um  conjunto sistematizado de 

atividades ligadas entre si, planejadas  para ensinar um 

conteúdo etapa por etapa. Essa proposta envolve atividades 

de aprendizagem e avaliação, organizadas de acordo com os 

objetivos que o professor quer alcançar. 

Ao organizar uma sequência didática, é preciso preparar 

detalhadamente cada uma as etapas do trabalho: 

• Compartilhar a proposta de trabalho com os alunos:  

É importante explicar o trabalho passo a passo. Apresentar o 

que será estudado e comentar as atividades que serão 

desenvolvidas. Organize com a turma um plano de ação, 

anotando cada etapa da proposta.   

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 



• Mapear o conhecimento prévio dos alunos: Nesta 

etapa, os alunos conversam sobre o que conhecem sobre o 

assunto  que será trabalhado.              

• Desenvolver atividades que proporcionem a 

ampliação do repertório dos alunos:  

De posse do mapeamento dos alunos – informação precisa 

para avaliar em que ponto está a turma – o professor 

elabora um conjunto de atividades que aproxima o aluno do 

conteúdo, aumentando os desafios e propondo diversas 

discussões para que toda turma avance. Essa diversidade 

de propostas amplia a possibilidade de êxito dos alunos. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 



OBJETIVOS 

CONTEÚDOS 

TEMPO ESTIMADO 

DESENVOLVIMENTO 

AVALIAÇÃO 

O que se espera que os alunos aprendam 

com a atividade proposta, tendo como foco a 

aprendizagem, e não o ensino. 

Conteúdos curriculares trabalhados na 

atividade. 

Envolve as várias etapas da atividade, as 

intervenções a serem feitas, a criação de 

situações mais adequadas à realidade da 

turma. 

Verificação do processo de aprendizagem. 

Parâmetros  a serem usados no decorrer das 

etapas. Atividades específicas, como 

problemas e perguntas. 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Quanto tempo será necessário 

para realizar a proposta. 



7º ano – Serviços Ambientais 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

OBJETIVOS 

CONTEÚDOS 

TEMPO ESTIMADO 

- Construir o conceito de serviço ambiental.  

- Identificar a relação dos serviços ofertados pela 

natureza com o ser humano, compreendendo como 

eles afetam nossas vidas.  

- Discutir a importância da conservação da 

biodiversidade na manutenção desses serviços.  

Serviços ambientais 

10 aulas 
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1ª etapa - Diagnóstico de quais argumentos a turma apresenta para a 

conversação do meio ambiente. (peça que os alunos escrevam motivos 

para tentar convencer o dono de uma pequena propriedade rural a 

conservar as matas nativas na área de seu terreno, leitura das respostas 

para a sala, debate sobre conservação ambiental, exposição de 

argumentos dós favoráveis e contrários à preservação do meio ambiente. 

 

 

2ª etapa – Apresentação do tema: serviços ambientais.  

- iniciar a discussão a partir da palavra serviços. ( o que quer dizer essa 

palavra? Quando ela é utilizada? Que serviços vocês conhecem? Uma 

consulta ao dicionário pode dar um bom direcionamento) 

- Retomada do termo serviço ambiental. (Pergunte o que os alunos acham 

que ele representa. 

- Construção de hipóteses (possíveis explicações para o conceito). 

- Sinalize para a garotada que serviço ambiental (também denominado 

ecológico ou ecossistêmico) é uma expressão que vem da área 

de conhecimento Ecologia e tem vínculo com questões econômicas.  
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3ª etapa - Inicie a construção do conceito com a turma. 

- Listagem, pelos alunos, dos benefícios que o ser humano retira da natureza 

(comida, fibras para as roupas, oxigênio, controle da erosão, polinização, 

purificação da água, decomposição da matéria orgânica etc.) 

- Questionamento sobre a relação desses benefícios com o conceito estudado e 

discuta sobre o papel da natureza e do homem nessa relação.  

- Sugestão: A leitura do texto A biodiversidade vale ouro (páginas 6 e 7 da 

Revista Biô) pode oferecer mais argumentos para a discussão. 

- Conclua a discussão dizendo que todos esses benefícios que a população humana 

retira da natureza são chamados de serviços ambientais.  

 

4ª etapa – Instrumentalização do conceito de serviço ambiental, com a exploração de 

algum exemplo. 

- Um serviço que desperta a curiosidade dos estudantes é a polinização. Você pode 

trabalhar o assunto isoladamente ou relacioná-lo ao conteúdo "reprodução das 

plantas com flores", que faz parte do currículo das aulas de Ciências.  

- É importante que os estudantes compreendam como a polinização afeta 

diretamente a reprodução (e produção) de frutos e grãos e, consequentemente, a 

vida das pessoas.  

- Dessa forma, você amplia o conhecimento deles e mostra que há uma relação 

entre o que acontece dentro da natureza e o homem. Trata-se de um serviço 

ofertado gratuitamente para o ser humano.  

- Ressalte que alguns animais como abelhas, borboletas, morcegos, dentre outros, 

ao se alimentarem, acabam promovendo a polinização naturalmente.  

- Sugestão: Leitura e discussão da reportagem Um mistério à solta no ar, que 

apresenta os prejuízos econômicos causados nos Estados Unidos e na Europa pelo 

desaparecimento de abelhas.  
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5ª etapa – Aprofundamento da discussão sobre o impacto dos serviços ambientais - 

e da falta deles - nas pessoas. (Há possibilidade de substituição dos serviços 

ambientais? Como? São interessantes economicamente?) 

- Sugestão: Matéria O valioso trabalho dos morcegos, retirado do site O Eco. 

Apresenta valores monetários referentes aos serviços ambientais prestados pelos 

morcegos.  

- Este é um ótimo momento para reforçar que o hábito alimentar desses animais é 

muito variado e que algumas espécies se alimentam de néctar e pólen. Leve os 

alunos a refletir sobre a falsa sensação de que os recursos naturais são 

inesgotáveis. A matéria apresenta um bom exemplo de como um serviço 

ambiental é essencial à humanidade. 
 

6ª etapa – Proposta de lição de casa. Oriente os alunos a fazer pesquisas sobre 

outros exemplos de serviços ambientais. Os artigos Serviços aos ecossistemas, com 

ênfase nos polinizadores e polinização, de Vera Lucia Imperatriz-Fonseca, 

e Morcegos e frutos: interação que gera florestas, da Revista Ciência Hoje, podem 

auxiliá-lo com mais argumentos para a discussão. 
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7ª etapa - Levar alguns valores monetários dos serviços ambientais, pois, em alguns 

casos, é possível fazer uma estimativa de quanto seria gasto para realizar o mesmo 

serviço caso não contássemos com o benefício da natureza.  

Sugestão: Leitura do texto Movimentando a Economia Mundial, retirado do 

livro Investigando a Biodiversidade, para inserir alguns elementos no debate.  

- Neste momento os estudantes devem compreender que os serviços ambientais 

são essenciais para a manutenção da população humana e que tais serviços são 

dependentes da integridade dos ambientes naturais e que se a biodiversidade 

não for conservada muitos deles serão perdidos e nós seremos prejudicados.  

- Peça que os estudantes imaginem, por exemplo, o preço do quilo de tomate se 

os agricultores tiverem que alugar colônias de abelhas para a polinização ou 

substituir isso com mão de obra a mais, máquinas e outros recursos. Tal reflexão 

é importante para que os estudantes percebam que os serviços ambientais 

podem ser utilizados como um importante argumento conservacionista. 

 

 



AVALIAÇÃO 

Finalize a discussão feita do decorrer das aulas anteriores solicitando que os 

alunos preparem uma exposição sobre os serviços ambientais para a escola. 

Divida-os em grupo e peça que cada um escolha um serviço diferente, assim 

podem ser abordados. Incentive-os a pesquisarem vídeos e textos na internet 

sobre o assunto. Sites como o do Planeta Sustentável e do Instituto Supereco 

trazem informações seguras. Depois, eles deverão elaborar cartazes e escrever 

textos informativos sobre o serviço escolhido, destacando a importância dele 

para a humanidade. Reflita com eles a importância de trazerem para a 

exposição a discussão sobre a conservação da biodiversidade. O envolvimento 

e participação dos alunos nas aulas serão um bom indicativo sobre o interesse 

despertado pelo tema. Durante as exposições, observe se os estudantes 

construíram os conceitos de serviços ambientais adequadamente e os 

relacionaram à conservação da biodiversidade e à manutenção da qualidade de 

vida humana. 

F O N T E

 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-

conceito-servicos-ambientais-649805.shtml 

http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/como-trabalhar-conceito-servicos-ambientais-649805.shtml


 Elaborar uma sequência didática sobre um 

conteúdo do bimestre, utilizando uma 

metodologia diferenciada. No próximo encontro, 

socializaremos três propostas de sequência com 

os colegas. 

TAREFA 




