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RESUMO 

 

SANTOS, Selma Aparecida Bezerra dos. A relevância da alfabetização científica no 
ensino fundamental I na percepção de professores do município de Barueri. 2018. 
41f. Monografia (Especialização no Ensino de Ciências). Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Medianeira, 2018. 
 
 
Este trabalho teve como temática a relevância da alfabetização científica no ensino 
fundamental I na percepção de professores no município de Barueri. Numa 
sociedade em que se convive com a supervalorização do conhecimento científico e 
com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, não é possível pensar na 
formação de um cidadão crítico à margem do saber científico. O ensino de Ciências 
Naturais deve ser apresentado com um novo enfoque; em lugar de ser visto como 
um corpo de conhecimentos estabelecidos deve ser tratado como uma atividade 
humana, acentuando-se de forma progressiva o caráter experimental dos processos 
e procedimentos científicos, que são amplos e variados. Certamente, não é possível 
restringir as aulas de Ciências apenas a apostilas, livros didáticos, giz e lousa. É 
necessário que se ampliem os suportes de aprendizagem possibilitando aos alunos 
realizar experiências que solidifiquem este conhecimento. sabemos que nem sempre 
dispomos de laboratórios e equipamentos para a realização de pesquisas e testes; 
entretanto, o ensino de ciências no ensino fundamental I, foco desta pesquisa, com 
poucos recursos e materiais de fácil acesso, utilizados cotidianamente, é possível  a 
dinamização e ampliação das estratégias que certamente favorecerão a 
aprendizagem de nossos alunos. Os professores, através de seu intelecto possuem 
as ferramentas adequadas para otimizar o espaço escolar e desta forma favorecer a 
alfabetização científica. 
 
 

Palavras-chave: Aprendizagem. Ciências. Professores. Alunos. Conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Selma Aparecida Bezerra dos. The relevance of scientific literacy in 
primary education I in the perception of teachers in the city of Barueri. 2018. 41f. 
Monograph (Specialization in the Teaching of Sciences). Federal Technological 
University of Paraná, Medianeira, 2018. 
 
 
This work had as its theme the relevance of scientific literacy in elementary school I 
in the perception of teachers in the city of Barueri. In a society in which we live with 
the overvaluation of scientific knowledge and with the increasing intervention of 
technology in everyday life, it is not possible to think about the formation of a critical 
citizen on the fringes of scientific knowledge. The teaching of Natural Sciences 
should be presented with a new approach; instead of being seen as a body of 
established knowledge must be treated as a human activity, gradually increasing the 
experimental character of scientific processes and procedures, which are wide and 
varied. Certainly, it is not possible to restrict science classes only to handouts, 
textbooks, chalk and blackboard. It is necessary to expand the learning supports 
allowing students to carry out experiments that solidify this knowledge. we know that 
we do not always have laboratories and equipment for conducting research and 
testing; however, the teaching of science in elementary school I, the focus of this 
research, with few resources and materials of easy access, used daily, is possible 
the dynamization and expansion of strategies that will certainly favor the learning of 
our students. Teachers, through their intellect, have the appropriate tools to optimize 
the school space and thus favor scientific literacy. 
 
 
Keywords: Learning. Sciences. Teachers. Students. Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sabemos da importância do ensino de Ciências deste a tenra idade, é um 

tema abrangente e que desperta o interesse dos alunos, pois nesta disciplina é 

possível tratar de variados assuntos que aguçam a curiosidade dos mesmos 

ampliando desta forma o conhecimento. Sendo assim, é importante que não apenas 

no ensino fundamental, mas desde a educação infantil a inserção das crianças no 

mundo das Ciências. É necessário que os alunos ampliem seu entendimento sobre 

os mais diversos fenômenos e, certamente a alfabetização científica é um caminho 

promissor na busca dessa visão ampla sobre o que nos cerca. 

 No entanto, como será possível possibilitar aos alunos esta demanda de 

conhecimento? Como será que os professores, no caso especificamente, os 

professores do ensino fundamental I (1º ao 5ºano) tratam desta abordagem 

científica? Como se dá a estruturação das aulas? Qual a relevância da 

aprendizagem científica na alfabetização? Enfim, são inúmeras demandas que 

urgem por respostas. Sabemos da precariedade de recursos na maioria das escolas 

públicas, da falta de laboratórios, mas, uma aula de ciências, depende 

exclusivamente deste recurso para ser uma aula significativa?  

A compreensão de como os professores têm desenvolvido suas aulas de 

ciências e a possibilidade de ampliação da visão dos mesmos para que tais 

conteúdos possam ser otimizados e trabalhados com maior propriedade a fim de 

levar os alunos a construção do conhecimento científico e a interpretação dos temas 

relacionados. Elevando sua capacidade de argumentação, criticidade e visão de 

mundo com intuito de amplia-las e modifica-las, não apenas pela ação docente, mas, 

sobretudo pela ação do próprio aluno. 

 Torna-se desta forma relevante analisar como os professores do 

ensino fundamental I se relacionam com a aprendizagem científica e de que formas 

buscam compartilhar tais conhecimentos com seus alunos; a relação dos alunos 

com tais conteúdos a partir da perspectiva do professor; como se dão as aulas 

práticas e qual a postura dos alunos frente aos desafios que são propostos; a 

relação dos conteúdos trabalhados em sala de aula com o cotidiano de seus alunos; 

a colaboração da aprendizagem científica no processo de aquisição de leitura e 

escrita; elencar e interpretar as principais dificuldades encontradas pelos professores 

nas aulas de Ciências no que se refere à aprendizagem dos alunos; verificar com a 
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formação pedagógica dos professores contribuiu com ensinamentos que visassem 

um maior elo com a aprendizagem científica. 

As indagações são inúmeras e a partir dos resultados obtidos esta pesquisa 

se tornará mais uma ferramenta que contribuirá no norteamento de caminhos que 

possam servir de subsídios para serem aplicados no ensino de ciências, sendo 

facilitador no processo de aprendizagem de nossos alunos.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Raramente,  alguma criança não tem sua curiosidade aguçada quando o 

tema é Ciências, sendo assim; é necessário que os professores recorram a esta 

possibilidade e potencializem a aprendizagem relacionada a estes temas. 

Corpo humano, alimentação, universo, estrutura dos seres vivos entre outros 

tantos assuntos se relacionam diretamente com cada indivíduo e por isso, é um 

conhecimento significativo que tende a ser assimilado com grande sucesso pelos 

alunos. 

 Nas aulas de Ciências acontecem inúmeras interações entre o professor e 

os alunos, relacionadas a uma gama de atividades: a história científica a ser 

ensinada – a qual abrange aspectos conceituais, tecnológicos e ambientais; 

os procedimentos para fazer Ciências; e o gerenciamento da turma nas 

instruções para a realização das atividades. Por este aspecto, é 

imprescindível a abordagem comunicativa, que se refere a como o professor 

trabalha as intenções e os conteúdos do ensino através de intervenções 

pedagógicas que possibilitem diferentes níveis de interação. (ZANON, 2007, 

p. 98). 

 

Certamente, não é possível restringir as aulas de Ciências apenas a apostilas, 

livros didáticos, giz e lousa. É preciso ampliar os suportes de aprendizagem 

possibilitando aos alunos realizar experiências que solidifiquem este conhecimento; 

no entanto, sabemos das realidades de nossas escolas, considerando aqui a 

realidade das escolas públicas; sabemos que nem sempre dispomos de laboratórios 

e equipamentos para a realização de pesquisas e testes; entretanto, o ensino de 

ciências no ensino fundamental I, foco desta pesquisa, com poucos recursos e 

materiais de fácil acesso, utilizados cotidianamente, é possível a dinamização e 

ampliação das estratégias que certamente favorecerão a aprendizagem de nossos 

alunos. Como mencionado por Longhini (2008), as docentes demonstram receio em 

tratar com os alunos alguns conteúdos de Ciências devido ao insuficiente 

conhecimento que têm sobre o assunto; estas dificuldades levam-as a buscarem 

suprimí-las apenas com o conteúdo do livro didático da própria série em que 

lecionam e, em outras vezes recorrem às memórias de sua formação. 
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Os professores, através de seu intelecto possuem as ferramentas adequadas 

para otimizar o espaço escolar e desta forma favorecer a alfabetização científica. É 

necessário que se saia de região de conforto e venha-se ao encontro das 

necessidades educacionais dos alunos, os quais na maioria das vezes tem acesso a 

um grande número de informações, porém inúmeras vezes, não sabem como 

organizar este acervo para que tais informações se transformem em conhecimento; 

sendo assim, a escola tem um papel fundamental como auxiliadora de nossos 

alunos para que eles saibam lidar com todos estes aspectos de sua aprendizagem. 

Desta forma, este trabalho busca compreender como tem sido a 

aprendizagem científica nos primeiros anos do ensino fundamental I tendo em vista 

que é crucial que possam ser desenvolvidos tais temas com os alunos, pois os 

mesmos são uma base que estruturará sua aprendizagem nos anos subsequentes, 

as aulas de ciências não podem se limitarem apenas em receber conceitos e ilustrá-

los, é preciso ouvir o que os alunos trazem sobre os referidos temas e assim, 

através de atividades interativas o conhecimento possa ser sistematizado, não 

apenas provado empiricamente, mais analisado e discutido, porque não basta 

apenas aceitar aquilo que nos é sugerido, é necessário a ampliação deste 

conhecimento através da análise das diversas hipóteses. 

 Ironicamente, nem sempre foi proporcionada aos professores do 

ensino fundamental I uma formação qualificada, o que os leva a se limitarem apenas 

aquilo que conhecem ou a pesquisarem os temas a serem trabalhados no próprio 

livro didático do aluno; muitas vezes não se fazem aulas mais interativas não 

simplesmente por comodismo do professor, mas pelo temor de que as perguntas 

dos alunos possam colocar o professor em situação constrangedora, tendo em vista 

que muitos deles sabem o mínimo sobre o assunto. 

A relevância da alfabetização no ensino fundamental I é de grande valia pois: 

“Numa sociedade em que se convive com a supervalorização do 

conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no dia-a-dia, 

não é possível pensar na formação de um cidadão crítico à margem do saber 

científico”. Brasil (1997, p. 21). 

 

                                        Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a compreensão 
do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do 
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universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o ensino da área 
na escola fundamental. A apropriação de seus conceitos e procedimentos 
pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a 
ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a 
compreensão e valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar 
seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam 
essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas 
relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia. (BRASIL, 1997, p. 21). 

 

 

2.1 A aprendizagem científica no ensino fundamental I 

 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) relata-se o 

desenvolvimento de pesquisas que apontam para a crucialidade das análises 

psicológicas e epistemológicas para que se compreenda com maior ênfase o 

processo de ensino e aprendizagem; são pesquisas relacionadas à didática; são 

ferramentas que quando necessárias poderão ser utilizadas para reestruturar o 

ensino de Ciências Naturais; o qual deve estar calcado em uma coluna que leve em 

conta o conhecimento historicamente acumulado - a estruturação científica e seu 

processo histórico de produção; as hipóteses que os alunos trazem consigo – pois 

os mesmos tem um acervo de conhecimentos adquiridos cotidianamente absorvidos 

da cultura na qual estão inseridos e também baseados no senso comum;  sua 

maturidade intelectual e emocional e sua base escolar favorecem a elaboração 

destes conhecimentos prévios; e o conhecimento do professor, o qual que por mais 

que tenha adquirido partes do conhecimento científico, também tem em sua 

“bagagem” valores da cultura em que está inserido e de conhecimentos baseados 

no senso comum. 

Desta forma, ao organizar o ensino e a aprendizagem de Ciências Naturais no 

ensino fundamental I, deve-se buscar alternativas que permitam que este 

ensinamento se aproxime do processo formativo do aluno. 

Quanto aos conteúdos a serem abordados em sala de aula, podemos citar as 

teorias científicas que nos fornecem uma série de elementos de estudos que orienta 

o docente em trabalhos com projetos, relacionando fenômenos naturais e maneiras 

de, a partir destes fenômenos, estimular as transformações no meio. Compreender 

as Ciências através de sua história também é uma fonte de importantes estudos. 

  “Os campos do conhecimento científico — Astronomia, Biologia, Física, 

Geociências e Química — têm por referência as teorias vigentes, que se apresentam 
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como conjuntos de proposições e metodologias altamente estruturados e 

formalizados...”, (BRASIL, 1997 p. 27). 

                                                              Pela abrangência e pela 
natureza dos objetos de estudo das Ciências, é possível desenvolver a área 
de forma muito dinâmica, orientando o trabalho escolar para o 
conhecimento sobre fenômenos da natureza, incluindo o ser humano e as 
tecnologias mais próximas e mais distantes, no espaço e no tempo. 
Estabelecer relações entre o que é conhecido e as novas ideias, entre o 
comum e o diferente, entre o particular e o geral, definir contrapontos entre 
os muitos elementos no universo de conhecimentos são processos 
essenciais à estruturação do pensamento, particularmente do pensamento 
científico. (BRASIL, 1997, p. 27) 
 
 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, em Brasil (1997), 

temos que a estruturação do ensino de Ciências Naturais deve a reunião das 

vivências dos alunos, onde o conhecimento baseado em achismos possa evoluir 

para um conhecimento científico. É crucial que os alunos desenvolvam autonomia no 

pensar e no agir para que desta forma tenha capacidade de ressignificar o seu 

mundo, onde se possa estruturar explicações norteadas pelo conhecimento 

científico. No entanto, esse processo de passagem do conhecimento é construído 

com a intervenção docente, o papel do professor é orientar o desenvolvimento do 

aluno, gerando situações de aprendizagem, levando novas informações aos alunos, 

os quais farão uso desses subsídios para reelaborar e ampliar seus conhecimentos. 

“Ao professor cabe selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo 

a promover um avanço no desenvolvimento intelectual do aluno, na sua construção 

como ser social.” (BRASIL, 1997, p. 28) 

 

 

             Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais aqueles que 

permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e 

ideias. A observação, a experimentação, a comparação, o 

estabelecimento de relações entre fatos ou fenômenos e ideias, a 

leitura e a escrita de textos informativos, a organização de 

informações por meio de desenhos, tabelas, gráficos, esquemas e 

textos, a proposição de suposições, o confronto entre suposições e 

entre elas e os dados obtidos por investigação, a proposição e a 

solução de problemas, são diferentes procedimentos que 

possibilitam a aprendizagem. Da mesma forma que os conteúdos 

conceituais, os procedimentos devem ser construídos pelos alunos 
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por meio de comparações e discussões estimuladas por elementos 

e modelos oferecidos pelo professor. (BRASIL, 1997, p.29) 

 

Ainda em Brasil (1997), Parâmetros Curriculares Nacionais, vemos que o 

ensino de Ciências Naturais não se sintetiza as apresentações de definições 

científicas muitas vezes inalcançáveis pelos alunos. A investigação, a comunicação 

e o debate de fatos e ideias são procedimentos fundamentais na metodologia de 

Ciências Naturais; assim como o ensino de atitudes e valores em questões 

relacionadas ao meio ambiente, a valorização da vida em sua diversidade e saúde, 

por exemplo. 

 

 

2.2 O ensino de ciências no ensino fundamental I 

 

Como mencionado por Longhini (2008) o ensino de Ciências nos anos iniciais 

do ensino fundamental I tem algumas diferenciações se o compararmos ao dos anos 

subsequentes, como  a questão de não se ter um professor específico, s sim, um 

professor polivalente, o qual também é responsável por lecionar outros conteúdos 

como: língua portuguesa, matemática, história, geografia e artes; inúmeras vezes, a 

isso alia-se outro aspecto que favorece a dificuldade de aprendizagem dos alunos é 

a concepção que o professor tem a respeito da aprendizagem discente, que em 

muitas ocasiões acabam por inibir o raciocínio dos estudantes; não basta apenas 

falar sobre ou conteúdos ou dar respostas prontas; algo que não ocorre na própria 

Ciências, pois ela não é uma verdade imutável.  

De acordo com FREITAS (1988, apud LONGHINI 2008, p.243), “quanto 

menor o nível de formação do docente, mais ele sente falta de recursos para o 

ensino, o que implica no fato de que o professor que possui um domínio maior dos 

conteúdos e entende como o indivíduo aprende, pode fazer melhor uso dos 

escassos recursos que a escola eventualmente possui.  

Desta forma, seria necessário que os cursos de formação docente, de caráter 

inicial ou continuado como mencionado por Longhini (2008); repensassem as 

posturas metodológicas que o professor poderá adotar em suas aulas e segundo 

LIBÂNEO (2002, APUD LONGUINI 2008, P. 244) propiciar uma formação aos 

professores que privilegie a estruturação de suas ideias, análise de seus acertos e 
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erros, expressão se seus pensamentos e resolução de problemas dentro de uma 

abordagem socioconstrutivista.  

 

            O ensino tradicional de ciências, da escola primária aos cursos de 
graduação, tem se mostrado pouco eficaz, seja do ponto de vista 
dos estudantes e dos professores, quantos das expectativas da 
sociedade. O conhecimento que os estudantes exibem ao deixar a 
escola é fragmentado e de aplicação limitada. As metas que mais 
comumente expressam aquilo que os estudantes devem aprendem 
têm sido a aquisição de conhecimento científico; a aprendizagem 
dos processos e métodos das ciências e a compreensão de suas 
aplicações. . Os professores de ciências, tanto no ensino 
fundamental como no ensino médio, em geral acreditam que a 
melhoria do ensino passa pela introdução de aulas práticas no 
currículo. Independentemente do método de aprendizagem 
escolhido, deve mobilizar a atividade de aprendizagem do aluno. 
(BORGES, 2002, p.292, 293, 294) 

 

Não basta a manipulação de objetos concretos – cita Borges (2002); o que se 

faz mais importante é a busca de soluções que se articulem às hipóteses pautadas 

pelos alunos, é necessário a mobilização e o envolvimento dos alunos com 

situações didáticas de representação, modelamento, simulações e resolução de 

situações problemas. E, embora haja a natureza teórica das Ciências, é preciso que 

se crie um elo entre o ensino experimental e a teoria, para que os mesmos ocorram 

concomitantemente, de forma que o aluno seja capaz de integrar a teoria com a 

prática, desta maneira, é possível se evitar a fragmentação do conhecimento e, 

certamente, a aprendizagem será mais acessível e estimulante para os alunos. 

 

            As pesquisas sobre ensino-aprendizagem de ciências produziram 
evidências de que as crianças trazem para a escola um conjunto de 
concepções sobre vários aspectos do mundo, mesmo antes de 
qualquer introdução à ciência escolar. Estas concepções 
alternativas são adquiridas a partir de sua inserção na cultura 
comum e da experiência cotidiana com fenômenos e eventos, e 
frequentemente, interferem com a aprendizagem das ideias 
científicas. (BORGES, 2002, p. 302) 

 
 

 

 

2.3 Plano de referência da educação básica para o município de Barueri 

 

 
 Em sua introdução o plano de referência da educação básica para o 

município de Barueri Plano (2018) menciona que o ensino de Ciências Naturais no 
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Ensino Fundamental I é recente e vem se desenvolvendo com diferentes propostas 

educacionais, onde busca informar o seu corpo docente sobre a trajetória da 

disciplina no contexto nacional e mundial em um breve panorama histórico. 

“Desde os tempos remotos, o ser humano busca respostas para explicar o 

mundo, os fenômenos naturais e tenta encontrar meios para adaptar-se as 

condições fornecidas pela Terra.” (PLANO, 2018,p.6). 

 É preciso salientar que o ensino de Ciências naturais sempre esteve atrelado 

ao desenvolvimento científico; países como Inglaterra, França, Alemanha e Itália, 

desde o século XVIII, países com tradição científica, estabeleceram políticas 

nacionais para a educação, particularmente para o ensino de Ciências, onde se 

definiu prioridades em todos os níveis escolares. 

 

             Com a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, a ciência ganhou 
destaque. Conquistas que só eram possíveis na ficção cientifica tornaram-
se realidade - a investigação do átomo, a exploração do cosmo, os avanços 
na engenharia genética, tudo isso num ritmo frenético. Partindo deste 
contexto histórico de grandes transformações, o ensino de Ciências 
Naturais procura considerar as circunstâncias filosóficas, políticas, 
econômicas e socioculturais dos educandos, pois esta se tornando difícil 
metodologicamente ensinar com todo o volume de conhecimentos 
produzido pelo ser humano. (PLANO, 2018, p. 6) 

 

 No Brasil, até o século XX, praticamente era inexistente o ensino formal de 

Ciências, o qual só passou a ser colocado na escola elementar devido as 

necessidades acarretadas pelo processo de industrialização e a crescente utilização 

de tecnologia nos meios de produção.  

 Foi a partir da década de 70, no período do “milagre econômico”, quando foi 

promulgada a Lei nº 5672/71 (Lei de Diretrizes e Base da Educação) que o ensino 

de Ciências Naturais passou a ser de caráter obrigatório nas oito séries do antigo 

primeiro grau; sua metodologia era marcada pela preocupação no desenvolvimento 

de atividades práticas, de modo a proporcionar aos alunos a vivência do método 

científico. 

 Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação), o ensino de Ciências aponta para um currículo que abranja 

os conhecimentos do mundo físico e natural, da realidade social e política, 

enfatizando especialmente o Brasil. Tais conhecimentos são trabalhados da 

Educação Infantil ao Ensino Médio. 
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2.3.1 As Ciências Naturais no Ensino Fundamental I 

 
O ensino de Ciências Naturais, nos 1º e 2º ano de acordo com Plano (2018), 

atenta-se para o desenvolvimento de reflexões sobre os grupos humanos, 

analisando suas relações, histórias e formas de se organizar; além de levar as 

crianças a sistematizarem seus conhecimentos prévios, baseados em suas vivências 

para o conhecimento sistematizado, científico, de forma que as mesmas possam 

compreender o mundo em que vive. 

 A criança de 6 e 7 anos possui um comportamento investigativo e assimila a 

maior parte dos conhecimentos através da observação, experimentação, repetição 

de padrões e modelos pré-estabelecidos. Por essa razão, e importante ser explorado 

tal comportamento a fim de desenvolver o pensamento cientifico, objetivando ampliar 

a curiosidade, levantar hipóteses e construir conhecimentos sobre os seres vivos e a 

relação entre o homem e a natureza e entre o homem e as tecnologias. TEIXEIRA 

(2008, APUD PLANO 2018, p. 8). 

Sendo assim, o ponto de partida para o ensino de Ciências Naturais parte da 

curiosidade da criança; esta peculiaridade nata das crianças, que as envolvem 

desde seu nascimento, possibilita que as mesmas adquiram conhecimentos 

científicos que as levem a compreensão do mundo em que vivem. Desta maneira a 

prática docente, as metodologias devem desafiar as crianças para que as mesmas 

possam “prever resultados, a simular situações, vivenciar experiências, elaborar 

hipóteses, a refletir sobre as situações do dia a dia e estabelecer as mais diversas 

relações com suas ações do cotidiano.” (PLANO, 2018, p. 8) 

Quanto as crianças que estudam nos 3ºs, 4ºs e 5º anos, nesta faixa etária, 

apesar de já serem capazes de abstrair, ela ainda necessita de experimentações 

concretas para a consolidação do conhecimento.  Como mencionado por 

DELIZOICOV E ANGOTTI (2002, APUD PLANO 2018, P. 9): 

 

 

A aprendizagem faz-se na ação, e no trabalho que os conceitos são 
aprendidos. Portanto, a organização das atividades e materiais e orientada 
pela perspectiva de oferecer aos aprendizes o acesso as varias formas de 
lidar com conhecimentos, informações e conceito, desafiando-os a usa-los 
repetidamente e de diversas formas e situações variadas. 
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A abordagem dos conteúdos pode ser feita num nível de complexidade maior, 

estimulando-as na busca de soluções para os problemas encontrados 

cotidianamente. Neste aspecto, os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

enfatizam a relevância do papel do docente, que se valem dos conhecimentos 

prévios dos alunos para os nortear ao conhecimento sistematizado. Desta forma , é 

necessário o papel atual e eficaz do professor na mediação de todo o processo de 

aquisição do conhecimento científico. 

 

             Sendo assim, o professor, enquanto mediador deste processo, não 
deve trabalhar os conteúdos científicos de forma fragmentada ou 
descontextualizada da realidade do aluno, mas sim, promover 
discussões e reflexões sobre as constantes transformações 
ocorridas na sociedade e as ações responsáveis por essas 
transformações. (BRASIL, 1997, p.10). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As informações serão obtidas com um grupo de quarenta professores que 

lecionam para o ensino fundamental I por meio da análise de questionários. Quanto 

aos objetivos, a pesquisa será descritiva; procurar-se-á compreender como se tem 

procurado favorecer uma aprendizagem científica na sala de aula. A pesquisa será 

de cunho qualitativo, onde os dados obtidos serão analisados e interpretados a fim 

de que se contribua com outras alternativas que visem favorecer a aprendizagem 

científica. Para que se torne um instrumento válido, é necessário que haja um 

planejamento cuidadoso do trabalho a ser desenvolvido, determinando com 

antecedência o que será observado e como se dará tal observação, A pesquisa 

qualitativa é capaz de identificar e analisar dados. Os resultados obtidos são 

apresentados através de relatórios que enfocam o ponto de vista dos entrevistados; 

onde poderá se levantar uma hipótese; a qual poderá ser testada usando a pesquisa 

quantitativa. 

 

3.1 LOCAL DA PESQUISA 

 

Professores que lecionam no ensino fundamental I na rede municipal de 

ensino da cidade de Barueri; de diferentes escolas, os quais foram selecionados 

pela disponibilidade.  

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa será de cunho qualitativo, onde os dados obtidos serão analisados 

e interpretados a fim de que se contribua com outras alternativas que visem 

favorecer a aprendizagem científica. Para que se torne um instrumento válido, é 

necessário que haja um planejamento cuidadoso do trabalho a ser desenvolvido, 

determinando com antecedência o que será observado e como se dará tal 

observação, A pesquisa qualitativa é capaz de identificar e analisar dados. Os 

resultados obtidos são apresentados através de relatórios que enfocam o ponto de 

vista dos entrevistados; onde poderá se levantar uma hipótese; a qual poderá ser 

testada usando a pesquisa quantitativa. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Levantamento de informações através da aplicação de questionário com 

perguntas objetivas e dissertativas para levantamento das informações referentes à 

abordagem do conteúdo de ciências em sala de aula; relação dos alunos com tais 

conteúdos a partir da perspectiva do professor; aulas práticas; como são 

relacionados os conteúdos trabalhados em sala de aula com o cotidiano de seus 

alunos; aquisição de leitura e escrita; principais dificuldades  encontradas pelos 

professores nas aulas de Ciências no que se refere à aprendizagem dos alunos; 

formação pedagógica. 

 De acordo com MARCONI e LAKATOS; o questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituídos por uma série ordenada de perguntas que serão 

respondidas por escrito. Junto ao questionário é importante anexar uma nota onde 

se explique a relevância da pesquisa e procure-se estimular o interesse do 

recebedor. Como toda técnica de pesquisa, apresenta vantagem e desvantagens, 

como por exemplo o grande número de pessoas que atinge simultaneamente e a 

impossibilidade de ajudar o informante em questões mal compreendidas. 

 

3.4 ANÁLISES DOS DADOS 

 

Os dados serão analisados e interpretados a fim de que se obtenham 

informações consistentes acerca do tema estudado no contexto proposto. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir serão apresentadas as tabelas com as questões e resultados obtidos 

na coleta de dados. Foram pesquisados dezenove professores no mês de junho, em 

uma escola municipal da cidade de Barueri. 

 Os professores pesquisados responderam a um questionário com quatro 

questões fechadas e seis questões dissertativas e, de acordo com sua vivência em 

sala de aula. Como mencionado anteriormente, os dados obtidos foram analisados e 

interpretados a fim de que se contribua com alternativas que visem favorecer o 

ensino e a aprendizagem científica.  

 

Tabela 1 – Sexo do Pesquisado, Barueri – jul. 2018 

Sexo do Pesquisado Nº % 

Feminino 19 100,0 

Masculino   

Total 19 100 

   

Fonte: Própria autora 2018   

 

Das dezenove pessoas pesquisadas, observou-se que 100% dos 

entrevistados eram do sexo feminino. 

Como demonstrado na sinopse estatística da educação básica 2017, onde se 

informa que dos 2145 docentes que lecionam na educação básica, no caso em 

questão – creche, pré-escola e nos anos iniciais do ensino fundamental I no 

município de Barueri, 1965 são mulheres e 180 homens, ou seja, 91,61% do corpo 

docente é do sexo feminino. 

 

 

Tabela 2 – O pesquisado leciona na rede, Barueri – jul. 2018 

Docente na rede Nº % 

Municipal 
15 72,22 

Estadual 
  

Municipal/ Estadual 
  

Municipal/ Municipal 
4 11,11 

Particular/ Municipal 
  

Particular 
  

Total 
19 100 

 
  

Fonte: Própria autora 2018 
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Na tabela 2, das dezenove pessoas pesquisadas, observou-se que 78,95 % 

lecionam em apenas uma rede municipal (Barueri); 21,05% lecionam em duas 

redes municipais, ou seja, lecionam em outros municípios além de Barueri.  

 Na tabela 3, entre as dezenove docentes pesquisadas 15,79% têm carga 

horária acima de 40 horas semanais; 73,68% trabalham 40 horas semanais e 

10,53% lecionam 33 horas semanais. 

Como mencionado por Ligia Sanches, analisando esta informação, é possível 

verificar que quando o docente tem a possibilidade de trabalhar em um único local 

consegue agregar e melhorar sua prática diária  e é capaz de planejar com mais 

eficácia suas aulas, de conhecer seus alunos individualmente, seus pares, além de 

evitar desgastes em deslocamentos de uma escola para outra; no entanto, devido 

as questões financeiras, os professores se veem obrigados a terem uma carga de 

trabalho mais extensa, o que além do cansaço físico pode acarretar danos à sua 

saúde. 

 

 

Tabela 3 – Carga horária semanal, Barueri – jul. 2018 

 

Carga horária semanal Nº % 

Acima de 40 horas semanais 
4 22,22 

40 horas semanais 
8 44,44 

33 horas semanais 
5 27,78 

25 horas semanais 
  

20 horas semanais 
  

Abaixo 20 horas semanais 
1 5,56 

Total 
18 100 

 
  

Fonte: Própria autora 2018   
 

   

 

Tabela 4 – Ano para qual leciona, Barueri – jul. 2018 

Ano para qual leciona Nº % 

1º ano 
8 42,11 

2º ano 
5 26,32 

3º ano 
1 5,26 

4º ano 
2 10,52 

5º ano 
1 5,26 

Outros 
3 15,79 

Total 
20 100 

 
  

Fonte: Própria autora 2018   
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Entre os pesquisados 42,11% lecionam para o 1º ano; 26,32% para o 2º ano; 

5,26% para o 3º ano e 5º ano; 10,52% nos 4º e 15,79% se encaixam em outros. 

Obs: algumas das professoras entrevistadas têm dupla jornada; duas pertencem à 

educação infantil e uma à equipe de gestão, embora até pouco tempo, lecionasse na 

educação infantil. O objetivo da pesquisa era enforcar como se dá o ensino de 

ciências nas séries iniciais e os pesquisados acima citados correspondem ao grupo 

de pesquisa pretendido; docentes que lecionam nos anos iniciais da educação 

básica. 

 Quanto à formação inicial, de acordo com a análise das respostas das 

entrevistadas, a informação que obtemos é que sete delas tiveram como formação 

inicial o curso de magistério; todas complementaram esta formação cursando o 

ensino superior. Podemos compreender desta forma que houve um esforço e a 

conscientização que para lecionar é necessário um processo de formação constante 

a fim de proporcionar aos docentes a base mínima necessária para o 

desenvolvimento de suas atividades em uma sala de aula.  

No que se refere à formação continuada, a partir da análise das respostas 

obtidas das entrevistadas, é possível verificar que a maior parte das professoras 

participa de cursos relacionados à formação continuada, excetuando-se apenas 

quatro; no entanto, é possível perceber que a maioria dos cursos não se relaciona 

com ciências especificamente; as docentes ampliaram seus estudos nas áreas de 

psicopedagogia, alfabetização e letramento e atendimento educacional 

especializado; apenas uma das entrevistadas realiza formação especificamente na 

área de ciências. 

Desta maneira é perceptível que a abordagem dos conteúdos científicos 

acabam ficando em segundo plano, embora exista a possibilidade de alfabetizar com 

temas relacionados à Ciências nem sempre isto é trabalhado, como mencionado por 

LIBÂNEO (2002, APUD LONGUINI 2008, P. 244) é necessário propiciar uma 

formação aos professores que privilegie a estruturação de suas ideias, análise de 

seus acertos e erros, expressão se seus pensamentos e resolução de problemas 

dentro de uma abordagem socioconstrutivista. 

Quanto a abordagem dos temas relacionados às Ciências Naturais, em relação à 

possibilidade de oferecer aos alunos o conhecimento científico, foi possível verificar 

que as professoras demonstram os conteúdos científicos para os alunos valendo-se 

de estratégias diferenciadas, sempre considerando aquilo que o aluno já sabe para 



 

 

27 

partirem para o novo; procuram possibilitar aos alunos que se valham de suas 

hipóteses para analisar os diferentes acontecimentos científicos que os envolvem 

cotidianamente. 

P4, P12, P15 e P17 mencionam respectivamente que: “São abordados de 

maneira lúdica, trazendo a realidade para as discussões em sala de aula, ex: 

alimentação saudável”.  “Realizo os temas por meio de textos explicativos, algumas 

atividades lúdicas e ilustrativas, vídeo sobre o tema e material didático apostilado”. 

“São bem objetivas e esclarecidas, sendo o mais perto da realidade possível dos 

alunos trazendo sempre a realidade para a sala de aula”. “Através de investigação, 

às vezes com experimentação partindo das próprias hipóteses, leituras, 

comprovação das hipóteses levantadas”. 

Como citado em Plano (2018), é necessário propor desafios aos alunos, pois 

o ensino de Ciências Naturas deve-se valer da curiosidade de cada criança para o 

desvencilhamento do desconhecido e do descobrimento de como se dão os 

fenômenos naturais, de como as coisas funcionam em seu entorno. 

Quanto ao desenvolvimento de aulas práticas e a postura dos alunos frente 

aos desafios propostos; nesta questão, 79% das professoras acreditam que é 

possível desenvolver no cotidiano escolar aulas práticas, experimentais e 

investigativas; as professoras P13, P15 e P17 relatam que: “Certamente sim, 

acredito que é possível o planejamento de aulas que não fiquem apenas em teorias 

e na abstração, mas que através de atividades simples possibilitem aos alunos 

“tocar” em ciências”. “Sim é possível executa aulas práticas experimentais e 

investigativas, mas para isso depende muito do educador, do quanto ele tem 

interesse em fazer uma aula diferente, em ter o desempenho de instigar a 

curiosidade do aluno”. “Algumas experiências são possíveis realizar em sala de aula, 

outras vezes é possível a experimentação investigativa realizada em casa”;   embora 

nem sempre utilizem tal recurso. 

Quando são desafiados a exporem seus pensamentos para a explanação de 

como determinados fenômenos acontecem, na maioria das vezes os alunos 

perceberão que seus modelos são limitados; desta forma é necessário o acesso à 

novas informações; as quais não ocorrem ao acaso; mas são construídas com a 

intervenção do professor, o qual norteará, mostrará os caminhos que colaborarão 

com a ampliação dos conhecimentos que os alunos já têm. (BRASIL, 1997) 
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As principais dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas aulas se 

deve a precariedade de recursos das escolas públicas e a falta de laboratórios é 

uma das maiores dificuldades mencionadas pelas professoras para o 

desenvolvimento de suas aulas, embora que uma aula de ciências não dependa 

exclusivamente destes fatores, a falta de recursos, de laboratório equipado, de um 

lugar adequado acaba por inviabilizar o desenvolvimento de aulas de conteúdo 

científico; como podemos exemplificar através das respostas das professoras P4, 

P8, P13 e P14:  “Com certeza a falta de participação da família na vida escolar dos 

filhos. Quando é pedido um trabalho para ser realizado em casa o aluno não realiza 

por falta de apoio (metade da sala)”.  “A falta de um laboratório equipado para 

realizar os procedimentos. O uso da tecnologia é muito importante na construção de 

conceitos”. “Acredito que a grande quantidade de conteúdos de outras disciplinas 

que temos que dar conta – língua portuguesa e matemática – deixando os 

conteúdos científicos em segundo plano”. “A principal dificuldade é em relação ao 

desenvolvimento de experimentos quando na verdade não temos respaldo para a 

realização da mesma”. Treze das dezenove entrevistadas seguem esta linha de 

pensamento; a postura dos alunos frente aos desafios que são propostos nem 

sempre acontecem de forma a favorecer a aprendizagem, tanto que as demais 

entrevistadas mencionam que fatores como indisciplina, falta de interesse por parte 

da família do aluno acabam por prejudicam o ensino-aprendizagem;   além de 

escassez de materiais; falta de respaldo da gestão; maior ênfase nos conteúdos de 

Língua Portuguesa e Matemática; neste caso a falta de interdisciplinaridade entre os 

conteúdos abordados; são as principais dificuldades encontradas pelas professoras 

no ensino de ciências . Apenas uma das professoras menciona que não encontra 

dificuldades para o desenvolvimento de suas aulas. 

Em relação à falta de laboratórios, é necessário salientar como mencionado 

por Borges que atividades de modelamento, simulações, questões bem trabalhadas 

e a busca de soluções para as indagações dos alunos, mobilizam tanto quanto e são 

capazes de estimular os alunos na sua aprendizagem, nem sempre a pura 

manipulação de objetos concretos é sinônimo de um ensino eficiente. 

No tocante as avaliações, embora se considerem vários aspectos e modos de 

avaliar o aluno; a maioria das professoras avalia o aluno com provas escritas; 

através de sua participação em sala de aula e através de observação. Somente uma 

das professoras menciona que em suas avaliações considera as atividades práticas. 
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“O ensino de Ciências Naturais deve ser apresentado com um novo enfoque 

{...} acentuando-se de forma progressiva o caráter experimental dos processos e 

procedimentos científicos, que são amplos e variados.” (PLANO, 2018) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredito que há vários aspectos a serem considerados, esta pesquisa 

pretendeu ser um instrumento que venha a colaborar para uma análise sobre a 

prática docente, a didática em sala de aula, o empenho no desenvolvimento das 

atividades, desde a elaboração de um plano de aula que abranja atividades que de 

fato estimulem o pensamento dos alunos, e a aplicação destes temas de forma que 

o aluno venha a alavancar sua aprendizagem. Não devemos subestimar a 

capacidade dos alunos, considerando-os incapazes. Pelo contrário é necessário que 

o corpo docente crie situações que realmente envolvam os alunos e façam que os 

mesmos encontrem significação nos temas que são abordados. Inúmeras vezes 

estamos desenvolvendo determinadas metodologias, que não estão favorecendo da 

forma como deveria a aprendizagem dos alunos e, quando nos deparamos com esta 

situação o melhor que temos a fazer é mudarmos o percurso, mas não de qualquer 

modo, é necessário que estudemos e nos coloquemos neste processo de formação 

contínua.  

 Nesta logística é relevante destacar o papel que a equipe de gestão escolar 

exerce na relação de apoio para com os seus professores; favorecendo e 

constituindo espaços escolares que visem o desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos.  Os gestores não devem ater-se somente as demandas burocráticas, “as 

papeladas” da rotina escolar; é necessário que eles sejam suportes, que nos 

auxiliem para que o trabalho do professor possa acontecer. 

 Aos professores polivalentes, é necessário salientar que a sua formação se 

amplifique nas diversas áreas que lecionam, de modo a não deter-se em 

determinadas matérias, mas que de fato estejam capacitados a trabalhar com 

confiança todos os aspectos que envolvemos alunos desde a educação infantil e no 

ensino fundamental I. Certamente, tudo aquilo que eles aprenderem nestes 

primeiros anos de escolarização possibilitará aos mesmos a certeza do sucesso nas 

outras etapas de sua vida escolar. 

 Esta pesquisa possibilita a reflexão sobre a prática diária, um olhar 

simples, mas que certamente leva a uma mudança de ações no cotidiano escolar, e 

como mencionado anteriormente, mostrar a Ciência como um conhecimento que 

colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o 



 

 

31 

homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se propõe para o 

ensino da área na escola fundamental.  

Como citado em Brasil (1997) é necessário possibilitar que os alunos se 

apropriem de conceitos, de conhecimentos que contribuam para questionar as várias 

situações vivenciadas, para ampliação de suas explicações sobre o mundo em que 

vivemos, compreendendo os fenômenos naturais, usufruir com sabedoria dos 

recursos naturais; compreensão sobre os recursos tecnológicos nas mediações do 

homem com seu entorno, levando-os às reflexões “sobre questões éticas implícitas 

nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia.” (BRASIL, 1997, p. 22 ). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Exemplo de Questionário para Docentes 
 
Pesquisa para a Monografia da Especialização em Ciências – EaD UTFPR, por meio 
de um questionário, objetivando verificar como o ensino de ciências é abordado em 
sala de aula. 
 
Local da Entrevista: ____________________.(Cidade/Escola)         Data: _________ 
 

 

A relevância da aprendizagem científica no ensino fundamental I na percepção 

de professores do município de Barueri 

 

 Sabemos da importância do ensino de Ciências deste a tenra idade, é 

um tema abrangente e que desperta o interesse dos alunos, pois disciplina é 

possível tratar de variados assuntos que aguçam a curiosidade dos mesmos 

ampliando desta forma conhecimento. Sendo assim, é importante que não apenas 

no ensino fundamental, mas desde a educação infantil a inserção das crianças no 

mundo das Ciências.  

 

Sexo: (   ) feminino  (    ) masculino 

1) A quanto tempo leciona: 

a) (   ) mais de 25 anos 

b) (   ) entre 18 e 24 anos 

c) (   ) entre 11 e 17 anos 

d) (   ) entre 4 e 10 anos 

e) (   ) até 3 anos 

 

2) É docente na rede: 

a) (   ) municipal 

b) (   ) estadual 

c) (   ) municipal/ estadual 

d) (   ) municipal/ municipal 
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e) (   ) particular/ municipal 

f) (   ) particular 

 

3) Carga horária semanal: 

a) (    ) acima de 40 horas semanais 

b) (    ) 40 horas semanais 

c) (    ) 33 horas semanais 

d) (   ) 25 horas semanais 

e) (   ) 20 horas semanais 

f) (   ) abaixo de 20 horas semanais 

 

4) Ano para o qual leciona: 

a) (   ) 1º ano 

b) (   ) 2º ano 

c) (   ) 3º ano 

d) (   ) 4º ano 

e) (   ) 5º ano 

f) (   ) outro ____________________________  

5) Qual sua formação inicial? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

6) Realizou ou realiza outras atividades referentes à formação continuada?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

36 

7) Como são abordados em suas aulas os temas relacionados à Ciências 

Naturais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8) É possível a realização de aulas práticas, experimentais e investigativas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9) Quais as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas 

aulas? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

10) Como são realizadas as avaliações em Ciências Naturais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Transcrição na íntegra das respostas das docentes entrevistadas 

 

Na questão 5, em relação a formação inicial: 

Das dezenove professoras entrevistadas: 

 Sete delas tiveram o magistério como formação inicia (P1; P4; P6; P8; P10; 

P17; P18); todas fizeram complementação de seus estudos onde algumas 

cursaram pedagogia;  outras normal superior e sociologia;  

 Doze professoras (P2; P3; P5; P7; P9; P11; P12; P13; P14; P15; P16; P19) 

cursaram Pedagogia na sua formação inicial e uma delas também cursou 

artes visuais. 

 

 

Questão 6, quanto a outras atividades referentes à formação continuada: 

 Das dezenove professoras: 

 P9; P10; P11; P19; Quatro delas não realizou e nem realiza cursos referentes à 

formação continuada; 

 P4; P18: Duas cursaram psicopedagogia; 

 P3; P5; P12; Três já realizaram atividades relacionadas à formação continuada mas 

não mencionam quais cursos fizeram. 

 P7; P8; P16; P17: Dentre quatro professoras; duas: realizam as formações 

promovidas pela prefeitura; uma faz algum tipo de formação às vezes e outra faz pela 

prefeitura e também pela internet. 

 P15; P6: Duas realizaram pós em A.E.E. (Atendimento Educacional Especializado) e 

uma delas também cursou Artes Visuais. 

 P13: Uma delas realizou  diversos cursos  entre 30hs e 220 hs; duas pós graduações, 

uma em Gestão Pública e PIGEAD (Planejamento, Implementação e  Gestão de 

educação à distância) e atualmente é pós-graduanda no curso de especialização em 

ciências. 

 P2; P14; Duas realizaram pós-graduação em Alfabetização e Letramento; sendo que 

uma delas cursou também uma pós em Direito Educacional e outros cursos de 

aperfeiçoamento. 

 P1: E, a outra, realiza curso PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa). 
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Para melhor análise dos resultados, as repostas das dezenove 

docentes nas questões de números sete a dez foram transcritas na íntegra. 

Questão 7, Em relação a abordagem dos temas relacionados à Ciências 

Naturais (respostas): 

      P1: “Abordo de forma lúdica despertando assim a curiosidade e o prazer de aprender assuntos 

diferentes”. 

P2: “Através de brincadeiras, atividades lúdicas, teatros, vídeos e imagens”. 

P3: “De modo lúdico, tento trazer os temas abordados e contextualizá-los com a realidade da 

criança”. 

P4: “São abordados de maneira lúdica, trazendo a realidade para as discussões em sala de aula, 

ex: alimentação saudável”. 

P5: Não respondeu esta questão. 

P6: “A matéria é passada de forma simples e objetiva, seguindo o conteúdo programado, 

trazendo exemplos sempre que possível para o cotidiano dos alunos”. 

P7: “Seguindo os planos de aula”. 

P8: “É trabalhada de acordo com o conteúdo proposto para a série, estimulando a curiosidade 

dos alunos, dando oportunidade para que compreendam o mundo através de experiências vividas 

no dia-a-dia”. 

P9: “Trabalho de acordo com o conteúdo proposto, estimulando a curiosidade dos alunos, dando 

oportunidade para que compreendam o mundo através das experiências vividas”. 

P10: “Conversa informal para sondagem do conhecimento prévio dos alunos. Leitura do caderno 

de apoio”. 

P11: “O conteúdo é trabalhado de uma forma bem sucinta geralmente em rodas de conversa para 

ter acesso ao conhecimento prévio do aluno. Através de caderno de apoio, músicas, brincadeiras 

e atividades xerocadas”. 

P12: “Realizo os temas por meio de textos explicativos, algumas atividades lúdicas e ilustrativas, 

vídeo sobre o tema e material didático apostilado”. 

P13: “Em geral o tema é explicitado na lousa e no caderno de apoio, e sempre que possível 

realizo atividades práticas como escovação, higiene dos ambientes, práticas de atividades físicas, 

etc.”. 

P14: “De forma contextualizada dentro do conhecimento prévio de cada um”. 

P15: “São bem objetivas e esclarecidas, sendo o mais perto da realidade possível dos alunos 

trazendo sempre a realidade para a sala de aula”. 

P16: “Geralmente explicativas, ilustrativas e com algum experimento para casa”. 

P17: “Através de investigação, às vezes com experimentação partindo das próprias hipóteses, 

leituras, comprovação das hipóteses levantadas”. 

P18: “De maneira a instigar a curiosidade (fenômenos da natureza – sol/ chuva/ germinação). 

Ecologia”. 

P19: “Trabalhos, experiências, pesquisas, recorte e colagens”. 



 

 

39 

Questão 8, quanto à realização de aulas práticas, experimentais e 

investigativas: 

P1: “Sim é possível desde que tenha antes pesquisas relacionadas a esses experimentos”. 

P2: “Sim”. 

P3: “Sim, no entanto é fundamental termos espaços apropriados”. 

P4: “Sim, pois é através de aulas práticas que os alunos concretizam a aprendizagem significativa”. 

P5: Não respondeu esta questão. 

P6: “Sim, após o conteúdo teórico, sempre há a realização de aulas práticas, experimentais e 

investigativas; tanto no laboratório, quanto na sala de aula”. 

P7: “Infelizmente, da maneira correta não é possível, porém, tudo é feito improvisadamente”. 

P8: “Sim, porém não com muita frequência. A falta de recursos é uma das dificuldades que impedem 

a realização de aulas práticas”. 

P9: “Sim. Mas não com muita frequência por causa da falta de recursos”. 

910: “Sim, com certa dificuldade devido a falta de material”. 

P11: “Dependendo do tema abordado é possível realizar algumas atividades mais práticas e 

dinâmicas”. 

P12: “Existe sim a possibilidade, embora não faço uso desses métodos com ênfase”. 

P13: “Certamente sim, acredito que é possível o planejamento de aulas que não fiquem apenas em 

teorias e na abstração, mas que através de atividades simples possibilitem aos alunos “tocar” em 

ciências. 

P14: “Sim, pois proporciona um ambiente propício para a construção de conhecimentos tanto 

científicos quanto investigativo”. 

P15: “Sim é possível executa aulas práticas experimentais e investigativas mas para isso depende 

muito do educador, do quanto ele tem interesse em fazer uma aula diferente, em ter o desempenho 

de instigar a curiosidade do aluno”. 

P16: “Sim, mas não sempre”. 

P17: “Algumas experiências são possíveis realizar em sala de aula, outras vezes é possível a 

experimentação investigativa realizada em casa”. 

P18: “Sim, germinação do feijãozinho, etc”. 

P19: “Não, no momento”. 

 

 

Questão 9, quanto as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento 

de suas aulas: 

P1: “Na maioria das vezes as dificuldades estão relacionadas aos recursos que nos faltam”. 

P2: “Falta de material e espaço apropriado”. 

P3: “Exatamente espaços adequados às necessidades, também materiais que estimulem e 

despertem o interesse da turma pelos assuntos a serem trabalhados”. 
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P4: “Com certeza a falta de participação da família na vida escolar dos filhos. Quando é pedido um 

trabalho para ser realizado em casa o aluno não realiza por falta de apoio (metade da sala). 

P5: “Falta de apoio na unidade escolar. Falta de materiais”. 

P6: “A maior dificuldade é o desinteresse dos alunos, contudo cabe ao professor trazer a matéria de 

forma que desperte a curiosidade dos mesmos; há também a falta de material didático para aulas 

práticas, ou a escassez deles”. 

P7: “Falta de recurso”. 

P8: “A falta de um laboratório equipado para realizar os procedimentos. O uso da tecnologia é muito 

importante na construção de conceitos”. 

P9: “A falta de um laboratório equipado para realizar os procedimentos”. 

P10: “Falta de material e uma sala ambiente apropriada”. 

P11: “Falta de recursos materiais e apoio pedagógico”. 

P12: “Embora procure fazer algumas atividades lúdicas como confecção de fantoches ou bonecos de 

animais, sinto falta de poder fazer experiências sobre alguns temas sobre água por exemplo”. 

P13: “Acredito que a grande quantidade de conteúdos de outras disciplinas que temos que dar conta 

– língua portuguesa e matemática – deixando os conteúdos científicos em segundo plano”. 

P14: “A principal dificuldade é em relação ao desenvolvimento de experimentos quando na verdade 

não temos respaldo para a realização da mesma”. 

P15: “Acredito que uma das maiores dificuldades é a falta de bons laboratórios com materiais de  

apoio  a experimentação e pesquisa uma material de suporte de primeira linha”. 

P16: “Falta de recursos, espaço e investimento”. 

P17: “A falta de interesse dos alunos, a indisciplina em sala de aula”. 

P18: “Bem, como leciono para o 1º ano, o assunto deve ser tratado de forma direta e simples, 

portanto não encontro dificuldades”. 

P19: “Falta de laboratório, local adequado”. 

 

 

Questão 10, em relação às avaliações em Ciências Naturais:  

P1: “Os alunos são avaliados a partir da roda de conversa – levantamento dos conhecimentos 

prévios; em seguida atividades em folhas, apostilas, experimentos e avaliação mensal”. 

P2: “A avaliação poderá ser realizada em forma de observação, registro e atividades práticas”. 

P3: “No caso da educação infantil, que é onde trabalho as avaliações ocorrem de modo processual e 

contínuo a partir de observações feitas na participação da criança nas atividades”. 

P4: “As avaliações são realizadas de maneira contínua, através da participação individual em roda de 

conversas, atividades escrita, trabalho e debates”. 

P5: “Observação, atividades avaliativas, provas bimestrais”. 

P6: “Na sala há uma revisão da matéria antes da prova, a avaliação é bimestral com questões 

alternativas e dissertativas”. 

P7: “Feito improvisadamente; de acordo com os recursos disponíveis”. 
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P8: “As avaliações são realizadas com base na teoria e trabalhos de pesquisa”. 

P9: “As avaliações são realizadas com base nos conteúdos trabalhados”. 

P10: “Com perguntas baseadas na apostila e nos texto abordados”. 

P11: “O aluno é avaliado em um todo, sua participação em sala de aula, atividades realizadas em 

sala e em casa”. 

P12: “As avaliações acabam sendo na maioria das vezes com coleta de dados por meio de avaliação 

somativa”. 

P13: “As avaliações são realizadas analisando a participação do aluno nas atividades propostas, e 

outras atividades: recorte e colagem, ilustrações, posicionamento pessoal, por exemplo”. 

P14: “Na maioria das vezes atividades em grupo onde sejam levados a estabelecer relação, 

comparação de situações proposta e avaliações”.  

P15: “É avaliado a participação, o interesse em interagir a participação e elaboração das atividades 

propostas a sem realizadas dentro do espaço escolar e fora também. E dentro do currículo a mensal 

e a bimestral sendo de alternativas”. 

P16: “Normalmente com o interesse e desenvolvimento nas atividades, questões orais e escritas, 

desenhos”. 

P17: “Realizo através da observação do desempenho e interesse nas atividades extra-classe”. 

P18: “Através de acompanhamento e observação”. 

P19: “Através de pesquisas, trabalhos com recorte e colagem e prova escrita”. 

 

 


