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RESUMO 

As atividades práticas podem contribuir de forma atraente e significativa para a eficácia no 

processo de ensino e aprendizagem em Ciências. Em vista disso, o presente estudo se propôs a 

analisar como os professores de Ciências concebem a utilização de atividades práticas nas 

suas aulas, quais as estratégias, espaços e recursos que empregam, e os desafios que 

encontram para desenvolvê-las nos anos finais do ensino fundamental. A fim de realizarmos 

essa investigação, optamos por uma pesquisa qualitativa (particularmente um estudo de caso) 

em que acompanhamos, por meio da observação das aulas e de entrevistas semiestruturadas, o 

trabalho de quatro professores de Ciências de uma escola estadual de tempo integral, 

localizada na cidade de São Paulo. Apoiamo-nos, para isso, na revisão literária que congrega 

o ensino de Ciências numa perspectiva histórica e social, sob os olhares de Krasilchik (2000, 

2008, 2012), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011); a formação e a prática docente na 

área de Ciências, segundo os estudos de Carvalho e Gil-Pérez (2011), Cachapuz, Praia e Jorge 

(2002, 2002a, 2004), Pozo e Crespo (2009), Bizzo (2002, 2005); e o conceito de atividades 

práticas tendo como referência os pesquisadores Hodson (1998), Leite (2000) e Dourado 

(2001). Os resultados obtidos mostraram que, na visão dos professores, as atividades práticas 

são importantes para estimular a observação e a curiosidade, permitindo a maior compreensão 

dos conteúdos e a melhoria na aprendizagem científica. Os dados revelados também 

indicaram que, diferentemente de outras pesquisas com o mesmo perfil, a escola conta com 

algumas condições essenciais para obter resultados satisfatórios no desenvolvimento dessas 

atividades: preparo dos professores; acompanhamento pedagógico constante; troca de 

experiências entre os pares; planejamento contínuo e infraestrutura adequada. Tais 

constatações sugerem que se avultem as discussões sobre a ampliação da jornada escolar e seu 

reflexo na formação e prática docente e, por conseguinte, na melhoria da qualidade do ensino 

de Ciências. 

Palavras-chave: Atividades Práticas. Ensino de Ciências. Formação Docente. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
Practical activities may contribute in an engaging and meaningful way to effectiveness in the 

process of teaching and learning Science. Therefore, this present study aims to analyze how 

the Science teachers devise the usage of practical activities in their classes, which strategies, 

spaces and resources they apply, and the challenges they experience in developing the 

practical activities in the final years of elementary school. In order to accomplish this 

research, we determined a qualitative research (a case study, particularly)which we 

accompanied, by means of classes observation and semi-structured interviews, the work of 

four Science teachers from a full-time public school, located in the city of São Paulo. To 

support this research, we elected a literary review that assembles the teaching of Sciences in a 

historical and social perspective, under the perception of Krasilchik (2000, 2008, 2012), 

Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2011); the training and the teaching practice in the area 

of Sciences, according to the studies of Carvalho and Gil-Pérez(2011), Cachapuz, Praia and 

Jorge (2002, 2002a, 2004), Pozo and Crespo (2009), Bizzo (2002, 2005);and the researchers 

Hodson (1998), Leite (2000) and Dourado (2001) as a reference on the concept of practical 

activities. The acquired results demonstrated that, according to those teachers, practical 

activities are important to stimulate observation and curiosity, allowing greater understanding 

of content and improvement in scientific learning. The reported data also indicated that, 

unlike other surveys with the same profile, this school relies on some essential conditions to 

obtain satisfactory results in the development of these activities: teacher education; constant 

pedagogical monitoring; exchange of experiences between peers; continuous planning and 

adequate infrastructure. Such acknowledgments suggest that discussions about the extension 

of the school day and its reflection on teacher training and practice should be expanded, and, 

consequently, improving the quality of Science teaching. 

 

Key-words: Practical Activities. Science Teaching. Teacher Training. 
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INTRODUÇÃO 

Ensinar Ciências é um grande desafio, realidade evidenciada na minha prática docente 

junto a uma população de estudantes adolescentes muitas vezes desmotivados. A falta de 

interesse, somada às dificuldades que os alunos têm em assimilar conteúdos científicos, 

pressupõe uma difícil tarefa para o professor, que ainda tem que lidar com sua “má formação” 

(KRASILCHIK, 2012; CARVALHO E GIL-PÉREZ, 2011) e o exponencial crescimento da 

produção científica divulgada por meios digitais. 

Essas constatações apontam para uma reflexão a respeito da construção do 

conhecimento científico em sala de aula, de modo a superar a cultura da transmissão de 

informação descontextualizada, “formada por uma coleção de fatos, descrição de fenômenos, 

enunciados de teorias a decorar” (KRASILCHIK, 2012, p. 64), tão comuns ainda hoje. 

Desse modo, um dos muitos desafios colocados frente ao ensino de Ciências é permitir 

que os alunos compreendam como a ciência é construída e quais suas aplicações mais 

importantes. Além disso, é importante que eles analisem as implicações sociais do 

desenvolvimento científico e as relações entre atividades científicas e tecnológicas e a 

melhoria na qualidade de vida. Assim, 

... parece que a aquisição do conhecimento científico, longe de ser um 
produto espontâneo e natural, de nossa interação com o mundo dos objetos, é 
uma laboriosa construção social ou, melhor ainda, uma “reconstrução”, que 
poderá ser alcançada por meio de um ensino eficaz que saiba enfrentar as 
dificuldades desse aprendizado. (POZZO, CRESPO, 2009, p. 244) 

Na perspectiva de contribuir para a eficácia na aprendizagem científica, pesquisadores 

como Krasilchik (2012); Andrade e Massabni (2011); Pozzo e Crespo (2009); Bizzo (2002) 

sinalizam para a importância do desenvolvimento de atividades práticas nas aulas de Ciências, 

o que também foi comprovado na minha prática como professora em escolas públicas durante 

trinta anos. Os resultados satisfatórios na aprendizagem apareciam em atividades que 

extrapolavam a sala de aula convencional: participação em clubinhos de Ciências, onde 

aprendiam a fazer e a cuidar de uma horta ou de um jardim; estudo de campo dentro e nos 

arredores da escola, como também em outras cidades; experiências sensoriais em locais como 

planetário, Estação Ciência; visitas monitoradas a museus, parques, estações de tratamento de 

água e esgoto, jardim botânico. Enfim, desde que bem planejadas e respeitando os 

conhecimentos dos alunos e as mudanças físicas pelas quais eles passam nessa faixa etária, as 

atividades práticas podem estimular a curiosidade, a investigação, o fascínio pelas novas 

descobertas e o prazer em aprender.  
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Constata-se, porém, que o significado desta atividade didática não apresenta consenso 

entre os autores citados e muitos outros analisados. Assim, para a presente pesquisa, 

escolhemos a concepção que mais se aproxima do que entendemos por atividades práticas, 

baseada na proposta de Hodson (1998), complementada por Leite (2000) e Dourado (2001), 

como sendo um recurso didático à disposição do professor, que inclui todos os trabalhos em 

que o aluno esteja ativa, emocional e cognitivamente envolvido. De acordo com essa 

definição, as atividades práticas incluem o trabalho laboratorial, o trabalho de campo e o 

trabalho experimental. 

Considerando o exposto, o presente trabalho tem como objetivo analisar como os 

professores de Ciências concebem a utilização de atividades práticas nas suas aulas, quais as 

estratégias, espaços e recursos que utilizam e os desafios que encontram para desenvolvê-las 

nos anos finais do ensino fundamental.  

Num primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre ensino de 

Ciências, formação e prática docente. Além disso, foram pesquisados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e o Currículo do Estado de 

São Paulo. Também, foram analisadas e discutidas pesquisas realizadas sobre o 

desenvolvimento de atividades práticas nas aulas de Ciências. 

Com a intenção de contextualizar a teoria, foi adotado como objeto de estudo uma 

escola estadual de ensino fundamental da Zona Leste da cidade de São Paulo que participa do 

Programa Ensino Integral (PEI), sendo que o estudo de caso focalizou o trabalho de quatro 

professores de Ciências, durante as aulas das disciplinas eletivas e de práticas experimentais. 

A saber: 

- As Disciplinas Eletivas1 são um dos componentes da Parte Diversificada da matriz 

curricular das escolas do PEI e têm como objetivo promover o enriquecimento e a 

diversificação de conteúdos, temas ou áreas da Base Nacional Comum. São interdisciplinares 

e oferecem espaço para a experimentação e o aprofundamento de estudos. Elas têm 

organização semestral, são propostas e elaboradas por dois ou mais professores de diferentes 

disciplinas e são oferecidas através da publicação de ementas para que os alunos possam 

escolher a eletiva que desejam cursar. Elas devem ser planejadas de modo a culminar com a 

realização de um evento a ser apresentado para toda a escola. Nos anos finais do ensino 

                                                             
1 Dados fornecidos pelo documento “Diretrizes do Programa Ensino Integral”.  
< http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf>.  Acesso em 10 maio. 2016. 
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fundamental, podem ser agrupados alunos de 6º e 7º anos e do 8º e 9º anos. Devem ser 

oferecidas todas no mesmo horário, duas aulas por semana.   

- As Práticas Experimentais2, oferecidas para os alunos de 8º e 9º anos, no total de 

duas aulas por semana para cada turma, têm o objetivo de proporcionar o ensino por 

investigação e favorecer o letramento científico. As aulas devem ocorrer no laboratório, 

pensado como um campo fértil para a aproximação com o mundo da ciência e da tecnologia, 

fortalecendo o desenvolvimento de competências e habilidades previstas no currículo, tais 

como: formular hipóteses, elaborar procedimentos, conduzir investigações, formular 

explicações, apresentar e defender argumentos científicos.  

Dessa forma, a partir do mês de março de 2016, iniciou-se a coleta de dados, um 

processo que teve o propósito de responder às seguintes questões: 

- Quais são as concepções que os professores de Ciências dos anos finais do ensino 

fundamental têm a respeito de atividades práticas?  

- Quais são as estratégias, os recursos e espaços escolares utilizados, bem como os 

desafios encontrados pelo professor no desenvolvimento das atividades práticas? 

Para responder a essas questões, o estudo abrangeu:  

- Questionário com oito questões que nos permitiu conhecer o perfil dos quatro 

professores;  

- Entrevistas semiestruturadas com quatro professores de Ciências, um professor 

estagiário de laboratório e uma professora de Língua Portuguesa, que nos favoreceram 

compreender suas percepções sobre o desenvolvimento das atividades práticas nas aulas de 

Ciências; 

- Observação de oito aulas (uma de Práticas Experimentais e três de Disciplinas 

Eletivas no primeiro semestre de 2016 e quatro de Disciplinas Eletivas no segundo semestre 

do mesmo ano);  

- Observação da culminância educacional - exposição dos trabalhos realizados durante 

o segundo semestre de 2016, nas Disciplinas Eletivas;  

                                                             
2 Dados fornecidos pelo documento “Diretrizes do Programa Ensino Integral”.  
< http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf>.  Acesso em 10 maio. 2016. 
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- Participação na reunião do planejamento do segundo semestre de 2016 das 

Disciplinas Eletivas; 

- Pesquisa documental, principalmente nas Diretrizes do Programa Ensino Integral 

(SÃO PAULO, 2014) e no Plano de Gestão da escola referente ao ano de 2015. 

A partir do referencial teórico e da pesquisa qualitativa, buscamos elementos para 

corroborar a relevância da utilização de atividades práticas na formação científica dos 

estudantes e argumentamos sobre a necessidade de melhoria na formação e nas condições da 

prática docente no ensino de Ciências. 

No intuito de organizar as reflexões e análises da pesquisa, esta dissertação foi 

dividida em três capítulos. São eles: 

O primeiro capítulo, intitulado “Os Desafios no Ensino de Ciências”, descreve o 

ensino de Ciências numa perspectiva histórica e social, sob os olhares de Krasilchik (2012), 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011); a formação e a prática docente na área de Ciências, 

segundo os estudos de Carvalho e Gil-Pérez (2011), Cachapuz, Praia e Jorge (2004), Pozo e 

Crespo (2009). Na sequência, é analisado o perfil dos alunos que cursam os anos finais do 

ensino fundamental. Por último, discutimos as interações entre conhecimentos cotidianos e 

conhecimentos científicos no contexto escolar. 

No segundo capítulo, “atividades práticas nas aulas de Ciências”, apresentamos, num 

primeiro momento, a caracterização das atividades práticas no ensino de Ciências, tendo 

como referência os pesquisadores Hodson (1998), Leite (2000) e Dourado (2001). A seguir, 

apresentamos as funções, a importância e as crenças com relação ao desenvolvimento das 

atividades práticas no contexto escolar, acentuando os objetivos do ensino de Ciências. 

Finalmente, discutimos o papel dessas atividades no campo da formação docente, bem como 

na sua prática, em espaços escolares diferenciados. 

No terceiro capítulo, “Percurso metodológico, análise dos dados”, apresentamos a 

metodologia da pesquisa, um estudo de caso, tendo como referência André (2014); 

caracterizamos a Unidade Escolar investigada e seu modelo de ensino (PEI); e fundamentadas 

pelo referencial teórico, comentado e discutido, mostramos e analisamos os resultados 

alcançados, tendo em vista o desenvolvimento de atividades práticas e sua relação com a 

formação científica dos estudantes. 

Por último, são apresentadas as considerações finais deste trabalho, na confiança de 

contribuir para a compreensão da prática docente e a excelência no ensino de Ciências. 
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CAPÍTULO 1 - OS DESAFIOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Neste capítulo, descrevemos o ensino de Ciências numa perspectiva histórica e social, sob 

os olhares de Krasilchik (2012), Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e a formação e a 

prática docente na área de Ciências, segundo os estudos de Carvalho e Gil-Pérez (2011), 

Cachapuz, Praia e Jorge (2004), Pozo e Crespo (2009). Na sequência, analisamos o perfil dos 

alunos que cursam os anos finais do ensino fundamental. Por último, discutimos as interações 

entre conhecimentos cotidianos e conhecimentos científicos no contexto escolar.  

 

1.1 Ensino de Ciências no Brasil: retrospectiva histórica 

Para entender a situação atual do ensino de Ciências, é preciso levar em conta o 

processo histórico que nos levou até aqui, repleto de mudanças políticas, econômicas, sociais 

e científicas. Tais mudanças influenciaram de modo significativo as transformações nos 

currículos escolares, alterando profundamente o significado da escola e o papel das disciplinas 

científicas na formação dos estudantes (Quadro 1).  

Quadro 1. Evolução do ensino de Ciências de 1950 a 2000       

 
                                    1950                                   1970                                  1990                              2000 
 
Tendências no ensino Guerra Fria Guerra Tecnológica Globalização 
Objetivos do ensino - Formar elite 

- Programas rígidos 
- Formar cidadão-
trabalhador 
- Propostas Curriculares 
Estaduais 

- Formar cidadão-
estudante-trabalhador 
- Parâmetros 
Curriculares Federais 

Concepção da Ciência - Atividade neutra - Evolução histórica 
- Pensamento lógico-
crítico 

- Atividade com 
aplicações sociais 

Modalidades didáticas 
recomendadas 

- Aulas práticas - Projetos e discussões - Jogos: exercícios no 
computador 

Instituições promotoras 
de reforma 

- Projetos curriculares 
- Associações 
profissionais 

- Centros de Ciências, 
Universidades 

- Universidades e 
Associações 
profissionais 

Fonte: Krasilchik (2000, p. 86) 

No Brasil, o ensino de Ciências se estabelece a partir do século XX, principalmente a 

partir de 1950. Após a Segunda Guerra Mundial, o país vivia uma fase de industrialização e o 

ensino de Ciências chega à educação elementar em função das necessidades 

desenvolvimentistas. A intervenção do Estado no ensino fundamental se dá nesta época, com 

programas oficiais impregnados pela literatura didática europeia e norte-americana, 



18 
 

influenciando os livros didáticos brasileiros. O objetivo maior desse programa oficial era 

transmitir o produto da Ciência, mas sem o propósito de relacioná-la ao contexto econômico, 

social e político. Portanto, não se discutiam as aplicações práticas do que se aprendia nas 

aulas. O Ministério da Educação, através da Campanha de Aperfeiçoamento do Ensino 

Secundário (CADES), também promovia cursos de capacitação que, em geral, serviam para 

dar títulos a professores improvisados. 

Concomitantemente em São Paulo, organizou-se, no Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura (IBECC), um grupo de professores universitários que, segundo Krasilchik 

(2012), tinha a pretensão de melhorar o ensino de Ciências aprimorando a qualidade do ensino 

superior e, assim, colaborar no processo de desenvolvimento nacional. Eles buscavam a 

atualização do conteúdo a ser ensinado e elaboravam material para uso nas aulas de 

laboratório.  

A partir dos anos 1960, influenciada pela Guerra Fria, a estrutura curricular passou a 

incorporar a vivência do método científico como necessário à formação do cidadão, não se 

restringindo apenas à preparação do futuro cientista. Neste início de década, os projetos 

curriculares atingiram seu ápice e passaram a influenciar a educação em geral.  

A Lei nº 4.024/61 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, de 21 de dezembro 

de 1961), surge neste contexto e, a partir dela, a participação da disciplina de Ciências foi 

ampliada, passando a fazer parte do currículo escolar desde o 1º ano do curso ginasial, que 

corresponde atualmente ao 6º ano do ensino fundamental. Houve uma liberdade na 

programação do ensino. Assim, os projetos americanos, trazidos pelo IBECC, puderam ser 

usados nos cursos colegiais, hoje ensino médio. 

Em 1965, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), criou os Centros de Ciências 

nos Estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 

Paulo, tendo por objetivo produzir material para a melhoria do ensino de Ciências e organizar 

cursos de atualização para professores. 

Paralelamente às propostas oficiais do MEC, foi criada em São Paulo, no ano de 1967, 

a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências (FUNBEC), sediada na 

Universidade De São Paulo, que produzia kits de laboratório com guias instrucionais e 

oferecia cursos para professores. 

Mesmo diante desses esforços, a imposição da ditadura militar, ocorrida em 1964, 

transformou o papel da escola e o ensino de Ciências, que passaram a ter como objetivo a 

formação para o trabalho. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 5.692, 

promulgada em 11 de agosto de 1971), reitera este objetivo e direciona as modificações 

educacionais. Na visão de Krasilchik, “as disciplinas científicas foram afetadas de forma 

adversa, pois passaram a ter caráter profissionalizante, descaracterizando sua função no 

currículo” (2000, p. 87), qual seja o de preparar para o pensar lógico e crítico, capacitando o 

estudante para tomar decisões com base em informações e dados. 

Vale ressaltar que, nessa época, o ensino de Ciências ainda estava fundamentado nas 

teorias comportamentalistas de ensino-aprendizagem, nas quais o conhecimento científico 

assumia um caráter universalista que explicava o real através do abandono das crenças 

religiosas e o senso comum pela crença na objetividade (MACEDO, 2004). 

Neste contexto, a concepção empirista da ciência influenciou amplamente a realização 

de atividades didáticas que pressupunham estabelecer problemas de pesquisa com elaboração 

de hipóteses, planejamento e realização de experimentos, análise de variáveis e aplicação dos 

resultados em situações práticas. Krasilchik explica que “no período 1950-1970, prevaleceu a 

ideia da existência de uma sequência fixa e básica de comportamentos, que caracterizavam o 

método científico” (2000, p. 88).  

Embora tal método fosse um procedimento educativo valorizado na educação, muitas 

dificuldades na sua execução foram detectadas, pois o curso de formação de professores 

colocava no mercado profissionais despreparados e incompetentes, que dependiam de livros-

texto, geralmente de má qualidade, para suprir suas defiCiências incapacitantes 

(KRASILCHIK, 2012). 

No final dos anos 1970, ocorreu uma grave crise econômica e a população começou a 

exigir, através de movimentos populares, a redemocratização do país. Desta forma, 

apregoava-se a urgente mudança no sistema educacional brasileiro, para que se enfrentassem 

os desafios impostos pelo desenvolvimento. Nessa época, portanto, surgiram propostas de 

melhoria no ensino de Ciências, visando o desenvolvimento de habilidades científicas nos 

estudantes e com o objetivo de prepará-los para enfrentar os avanços tecnológicos produzidos 

pelas grandes potências. Essas propostas tinham como títulos “Educação em Ciência para a 

Cidadania” e “Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)”. No entanto, pesquisas realizadas 

posteriormente constataram que não havia conformidade entre o que se propunha nos cursos 

de atualização docente sobre CTS e a realidade em sala de aula. Assim os resultados 

esperados não foram alcançados. (KRASILCHIK, 2012). 

No transcorrer da década de 1980, aspectos como a redemocratização do país, a defesa 

do meio ambiente e a luta pela paz mundial passaram a exigir a formação de estudantes que 
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pudessem viver numa sociedade mais igualitária. As propostas para o ensino de Ciências 

questionavam o racionalismo da atividade científica e acabaram por reconhecer que a ciência 

não se constituía numa atividade essencialmente objetiva e socialmente neutra. Segundo 

Nascimento, Fernandes e Mendonça, “passou-se a reconhecer que as explicações científicas 

apresentavam-se perpassadas por ideologias, valores e crenças, pois eram construídas a partir 

do pensamento e da ação dos cientistas durante os processos de investigação” (2010, p.231). 

A partir de teorias cognitivistas, as pesquisas sobre o ensino de Ciências passaram a 

evidenciar a necessidade do desenvolvimento de habilidades, como a autonomia, a 

responsabilidade individual e social e a participação, reiterando a premência dos alunos 

saberem usar, questionar, confrontar e reconstruir os conhecimentos científicos.  

Segundo Krasilchik, 

Na medida em que a Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas como 
essenciais no desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino de 
Ciências em todos os níveis foi também crescendo de importância, sendo 
objeto de inúmeros movimentos de transformação do ensino, podendo servir 
de ilustração para tentativas e efeitos das reformas educacionais.  
(KRASILCHIK, 2000, p. 85)  

Durante essa época, boa parte das propostas educativas tinha como base a didática da 

resolução de problemas, com o objetivo de possibilitar aos estudantes a formação de 

habilidades cognitivas e sociais, através da vivência de processos de investigação científica. A 

realização de atividades desafiadoras, a utilização de jogos educativos e o uso de 

computadores tinham como premissa a possibilidade dos alunos compreenderem o mundo 

científico com possível modificação na sua realidade (KRASILCHIK, 2012). 

A democratização do acesso à educação fundamental pública, que se iniciou a partir da 

década de 1970, se fortaleceu na década de 1990 com o slogan “escola para todos”, o que 

pressupunha uma “ciência para todos”. Assim, pesquisadores e educadores preocupavam-se 

com a qualidade deste ensino. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco: 

O desafio de pôr o saber científico ao alcance de um público escolar em 
escala sem precedentes – público representado pela primeira vez em nossas 
história, por todos os segmentos sociais e com a maioria expressiva oriunda 
das classes e culturas que até então não frequentaram a escola, salvo 
exceções – não pode ser enfrentado com práticas docentes das décadas 
anteriores ou da escola de poucos e para poucos. (DELIZOICOV, 
ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2011, p. 33) 
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Com o intuito de superar estas e muitas outras dificuldades, de regulamentar e de 

promover a qualidade do ensino, dois importantes instrumentos legais são elaborados na 

década de 1990: 

- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9394/96), onde fica 

determinado como competência da União estabelecer, junto aos estados e municípios, 

diretrizes com orientações para os currículos, de modo a garantir uma formação básica 

comum para todos. Em seu artigo 26, estabelece que a formação básica do cidadão na escola 

fundamental exige o “estudo da língua portuguesa e matemática, o conhecimento do mundo 

físico e natural e da realidade política, especialmente a do Brasil”. No seu artigo 32, objetiva 

“a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e 

dos valores em que se fundamenta a sociedade”; 

- Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental (BRASIL, 1998), 

sugere um percurso profícuo para a realização de trabalhos interdisciplinares, pois apresenta 

linhas norteadoras para a orientação curricular em áreas interligadas através de temas 

transversais (Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho 

e Consumo). Dentro de cada área de conhecimento são organizados eixos temáticos, sendo 

que na área de Ciências Naturais, os eixos propostos foram: Ambiente, Ser Humano, Recursos 

Tecnológicos, Terra e Universo. 

Neste contexto, as propostas curriculares enfatizavam a necessidade de levar os 

estudantes a desenvolverem o pensamento reflexivo e crítico, a questionarem as relações entre 

ciência, tecnologia, sociedade e ambiente e a se apropriarem de conhecimentos relevantes 

científica, social e culturalmente. Para tanto, “os cursos deveriam incluir temas relevantes que 

tornassem os alunos conscientes de suas responsabilidades como cidadãos, pudessem 

participar de forma inteligente e informada de decisões que iriam afetar a comunidade” 

(KRASILCHIK, 2000, p. 89). 

Um aspecto bastante importante neste cenário foi a inclusão de um novo componente 

no vocabulário do ensino de Ciências, a alfabetização científica. Caracterizada por objetivos 

requeridos pela sociedade, qual seja a formação cidadã dos estudantes para o domínio e uso 

dos conhecimentos científicos, sua finalidade é serem úteis nas suas vidas. Segundo as 

pesquisadoras Lúcia Helena Sasseron e Anna Maria Pessoa de Carvalho, em artigo científico 

publicado no periódico “Investigações em Ensino de Ciências”, no ano de 2011, três eixos 

determinam as bases para elaboração e planejamento de aulas que visem à alfabetização 

científica: compreensão dos termos, conhecimentos e conceitos científicos; compreensão da 
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natureza das Ciências e dos fatores éticos e políticos que circulam sua prática; entendimento 

das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente.  

Constata-se pelo exposto que inúmeros são os desafios para promover condições e 

oportunidades para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, particularmente a 

científica, num cenário representado por um público estudantil heterogêneo, oriundo de todos 

os segmentos sociais e que, mesmo em face do crescimento da influência construtivista nas 

diretrizes de ensino neste período, poucas e rasas são as discussões sobre o papel do docente 

na criação em sala de aula de um clima de liberdade intelectual. Assim, os livros didáticos 

continuaram a servir de apoio aos professores, em aulas essencialmente expositivas e 

descontextualizadas. 

Inicia-se o século XXI e ainda é evidente o descompasso entre os propósitos 

educacionais do ensino de Ciências e as possibilidades da sua concretização em sala de aula.  

“A veiculação do conhecimento científico e tecnológico não acabado, não neutro, social e 

historicamente construído, consenso em todas as propostas curriculares” (DELIZOICOV, 

ANGOTTI E PERNAMBUCO, 2011, p. 67), esbarra na dificuldade dos professores em romper 

com uma postura positivista da ciência e, também, com o caráter conservador e autoritário nas 

suas práticas educativas. Corrobora para este quadro a ineficiente formação geral, científica e 

pedagógica e as precárias condições de trabalho do professor.   

Entende-se que não basta estruturar cuidadosa e fundamentalmente um currículo. É 

necessário que o professor seja preparado para desenvolvê-lo, pois a compreensão da ciência 

e como ela é construída aumentam a confiança docente e melhora suas habilidades para 

ensinar Ciências (CARVALHO E GIL-PÉREZ, 2011). 

1.2 Formação do Professor de Ciências 

Toda a formação encerra um projeto de ação. E de transformação. E não há 
projeto sem opções. As minhas passam pela valorização das pessoas e dos 
grupos que têm lutado pela inovação no interior das escolas e do sistema 
educativo. Outras passarão pela tentativa de impor novos dispositivos de 
controle e de enquadramento. Os desafios da formação de professores (e da 
profissão docente) jogam-se neste confronto. (NÓVOA, 1997, p.31) 
 

Este embate, tão presente na formação de professores de Ciências no Brasil, passa 

pelas políticas públicas de educação e suas diversas propostas que preconizavam, já na década 

de 1970, a melhoria do ensino e a sua valorização, evidenciando que as disciplinas científicas 

devem formar um “indivíduo com espírito crítico e capacidade de refletir e especular sobre o 

que vê” (KRASILCHIK, 2012, p. 31). No entanto, estes propósitos tão nobres não são 

efetivados na grande maioria das salas de aula até hoje.  
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Historicamente, a década de 1970 apresenta-se como um período de mudanças 

internacionais em todos os setores, causadas pela globalização da economia e avanço das 

comunicações. O desenvolvimento do conhecimento científico apontava para a emergência 

dos problemas ambientais, mas nem mesmo o avanço da ecologia e de outras Ciências dava 

conta de ações para minimizá-los. 

O Brasil, uma ditadura nesta época, precisava de qualificação profissional para suprir 

as carências produzidas pela industrialização. Assim, por intermédio do Programa de 

Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN), criado em 1972, o Ministério de Educação e 

Cultura apoiou a nova modalidade de licenciatura regulamentada pela Resolução CFE nº 

30/74, estabelecendo um período comum para a formação de todas as Ciências e Matemáticas, 

sendo que, num período posterior, os professores que assim desejassem poderiam 

especializar-se em Biologia, Física, Química ou Matemática (KRASILCHIK, 2012). 

Esse tipo de licenciatura de curta duração gerou muitas manifestações contrárias 

(SBPC, Universidades públicas, Sociedades científicas), pois a formação de docentes era 

realizada, na maioria das vezes, em escolas sem estrutura e particularmente deficiente em 

disciplinas científicas. Desta forma, “os professores mal formados, quando adentravam a sala 

de aula, tinham que se apoiar no livro-texto, geralmente de péssimo nível, em total desacordo 

com uma educação científica de qualidade” (KRASILCHIK, 2012, p.30). 

A resistência dos educadores e universidades durante esse período foi fundamental na 

formalização da importância de uma sólida formação científica e na elaboração de projetos 

mais coerentes com a realidade brasileira. Neste contexto de oposição, são divulgados estudos 

que indicavam uma possível recuperação do papel do professor (VILLANI, PACCA, 

FREITAS, 2002). Dentre estes estudos, destacamos a teoria da Aprendizagem Significativa 

apresentada por Ausubel e a Epistemologia Genética de Piaget, que viriam a influenciar 

diretamente o ensino e, em consequência, a maneira de compreender a prática do professor de 

Ciências (BAROLLI, VILLANI, 2014).  

A teoria da Aprendizagem Significativa foi apresentada, em 1963, por David Ausubel 

(1918-2008), psicólogo, médico e doutor em Psicologia do Desenvolvimento na Universidade 

de Columbia (EUA) que, dedicou sua vida acadêmica e docente ao desenvolvimento de uma 

visão cognitiva à Psicologia Educacional. Sua preocupação era facilitar ao aprendiz a 

aprendizagem com significado de um corpo organizado de conhecimentos em situação formal 

de ensino. Durante a Conferência de encerramento do VII Encontro Internacional sobre 

Aprendizagem Significativa em Burgos, Espanha, no ano de 2015, o professor e pesquisador 
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Marco Antonio Moreira salientou que Ausubel, em seus estudos, chegou à conclusão que 

“aprendemos a partir daquilo que já sabemos”, portanto: 

Aprendizagem significativa é aquela em que ideias expressas 
simbolicamente interagem de maneira substantiva e não arbitrária com 
aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva quer dizer não literal, não ao pé da 
letra, e não arbitrária significa que a interação não é com qualquer ideia 
prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente relevante já 
existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende. (MOREIRA, 2012, 
p.30) 

Este conhecimento relevante à nova aprendizagem era chamado por Ausubel de 

subsunçor, isto é, uma ideia âncora, um conhecimento específico “estabelecido na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende e que permite, por interação, dar significado a outros 

conhecimentos” (IBID.). 

A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue na linha oposta à dos 

behavioristas, pois ele, ao contrário de acreditar na influência do meio sobre o sujeito, 

considera que aprender significativamente é estender e dar nova forma às ideias já presentes 

na estrutura mental e, desta forma, capacitar para o acesso a novos conteúdos. Assim, por 

levar em conta a história do aprendiz, ressalta-se o papel do professor na proposição de 

cenários que favoreçam a aprendizagem. 

A Epistemologia Genética, outra teoria que influenciou o ensino, foi desenvolvida por 

Jean Piaget (1896-1980). Nesse estudo ele expõe as ideias básicas de sua concepção sobre a 

construção do conhecimento no sujeito, ou sujeito epistêmico. Segundo esse importante 

pesquisador, “o conhecimento não está no sujeito-organismo, tampouco no objeto-meio, mas 

é decorrente das contínuas interações entre os dois” e, portanto, “todo pensamento se origina 

na ação, e para se conhecer a gênese das operações intelectuais é imprescindível a observação 

da experiência do sujeito com o objeto” (FERRACIOLI, 1999, p. 181). 

Para Piaget (1999), desde o nascimento até a vida adulta, o desenvolvimento mental 

do indivíduo é um processo contínuo de construção de estruturas variáveis, que englobam os 

aspectos motor ou intelectual e afetivo, tanto individual como socialmente, associadas às 

características comuns e constantes a todas as idades. A partir desta constatação, ele dividiu 

esse desenvolvimento em quatro “estádios” (estágios em algumas traduções) denominados: 

sensório-motor (até 2 anos de idade); simbólico ou pré-operatório (de 2 a 7-8 anos), 

operatório concreto (de 7-8 anos a 11-12 anos) e operatório formal (a partir dos 12 anos). 

Cada estádio se caracteriza pelo surgimento de estruturas originais que diferem das 

estruturas anteriores, conforme surgem solicitações do meio, possibilitando que o sujeito 
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reorganize e vivencie constantes mecanismos de assimilação (termo retirado da Biologia) de 

novos objetos a esquemas já existentes. As estruturas mentais que ele fará para organizar e 

conhecer o mundo são capazes de se modificar, ampliando o conhecimento (acomodação). 

Sucessivas assimilações e acomodações resultam na equilibração. Desta forma, quando o 

objeto de conhecimento é resistente, não permitindo assimilá-lo, pode haver um conflito 

(desequilíbrio). Então, o indivíduo acomoda-se, buscando o equilíbrio novamente. 

Assim é o desenvolvimento mental. Como conclusão, pode-se constatar a 
unidade profunda dos processos que, da construção do universo prático, 
devido à inteligência senso-motora do lactente, chega à reconstrução do 
mundo pelo pensamento hipotético-dedutivo do adolescente, passando pelo 
conhecimento do universo concreto devido ao sistema de operações da 
segunda infância. (PIAGET, 1999, p. 64) 

O objetivo maior de Piaget foi a busca do entendimento de como o conhecimento é 

construído, portanto seus estudos não consistem em método pedagógico. O que existem são 

propostas pedagógicas direcionadas ao processo de ensino-aprendizagem que utilizam suas 

ideias, particularmente no ensino das Ciências, abordando os modos de raciocínio e mudança 

conceitual. 

Os estudos de Ausubel e Piaget seriam importantes na interação com o movimento 

construtivista que começava a suplantar o behaviorismo, produzindo novas demandas para a 

formação dos professores. É importante salientar que, até o início da década de 1980, os 

cursos de formação de professores de Ciências tinham um cunho tecnicista, com uma visão 

neutra e estritamente científica do currículo, motivo pelo qual era grande o distanciamento 

entre realidade escolar e social. 

Durante os anos 1980, vários programas de esfera governamental foram lançados, 

como o SPEC (Subprograma de Educação para a Ciência), vinculado à  CAPES (Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior); o Pró-Ciência que ainda 

hoje financia, em todo país, atividades de educação continuada tendo como alvo os 

professores de Ensino Médio das escolas públicas e o financiamento de programas de 

educação científica e ambiental realizados pelo CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Tais programas foram primordiais para renovar o 

ensino de Ciências em relação às características dos conteúdos e das metodologias, 

desembocando em novas orientações para os professores de Ciências do ensino fundamental 

(BAROLLI, VILLANI, 2015).  

A formação inicial e o desenvolvimento profissional dos professores, a partir das 

novas perspectivas para o ensino de Ciências, começaram a incluir e aprofundar conteúdos na 
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abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), bem como a História e Filosofia das 

Ciências contemporâneas. Completava este panorama, a necessidade do desenvolvimento de 

habilidades para lidar com as TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação). A procura 

pela melhoria na qualidade de ensino, incorporando estas novas necessidades, vinha ao 

encontro às exigências de natureza epistemológica, principalmente o construtivismo e o 

modelo de ensino por “mudança conceitual”, proposto em 1982, com o objetivo de explicar a 

aprendizagem dos estudantes na área específica das Ciências. Bizzo, sobre “mudança 

conceitual”, explica que: 

Esse modelo pressupunha que a aprendizagem é, em essência, uma atividade 
inteiramente racional, Isto é, um conjunto de atividades presididas por uma 
certa lógica inescapável. Argumentos racionais justificáveis, plausíveis e 
demonstráveis, quando apresentados aos estudantes, seriam suficientes para 
fazê-los mudar de ponto de vista, abandonando suas ideias anteriores e 
passando a adotar as ideias aceitas pela ciência. (BIZZO, 2002, p. 37) 

Assim, o professor precisaria ter a habilidade de utilizar diversas práticas de ensino 

concebidas com base nestes modelos, por exemplo: atividades de metacognição, o conflito 

cognitivo e a exploração de ideias prévias dos estudantes por meio da resolução de problemas 

com respostas abertas (BAROLLI, VILLANI, 2015). Sugeria-se, também, que o docente 

deveria conscientizar-se a respeito da função da escola na transformação da realidade social 

dos alunos e das articulações da prática educativa com a prática social mais ampla 

(NASCIMENTO, FERNANDES, MENDONÇA, 2010).  

Cabe salientar que, durante os anos 1990, alguns pesquisadores como Mortimer 

(1996), Arruda e Villani (1994) apresentaram críticas ao modelo de “mudança conceitual” 

como fundamento epistemológico, alegando que ele não era tão promissor quanto prometia 

para explicar o processo de aprendizagem dos estudantes, que se mostrava cada vez mais 

complexo. Assim, a comunidade de pesquisadores avançou em outras pesquisas e aprofundou 

a compreensão do processo de aprendizagem, motivando a elaboração de uma nova política 

de formação de professores que mantivesse o que havia sido conquistado e, ainda, acatasse 

parcialmente as perspectivas de outros países que valorizavam em seus currículos escolares a 

formação para a cidadania, a interdisciplinaridade e o ensino por projetos (BAROLLI, 

VILLANI, 2015). 

Durante a década de 1990, muitas destas orientações para a formação de professores 

foram mantidas, ocorreu a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN nº 9394/96) e a elaboração e divulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) para o ensino fundamental (BRASIL, 1998), como já descrito neste trabalho. A 
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prática docente torna-se mais complexa, requerendo do professor de Ciências conhecimentos 

de diversas naturezas e, com isso, é imposta a necessidade de se repensar os múltiplos 

desafios a ele impostos, de modo a refletir sobre as estratégias utilizadas e uma possível 

reelaboração das mesmas.  

Todas essas mudanças e exigências visavam, resumidamente, no caso do ensino de 

Ciências, adequar o conteúdo científico e atualizar a prática pedagógica. Ocorre, porém, que 

na realidade da sala de aula, a formação conceitual dos professores continuava insuficiente e 

as possibilidades para sua atualização encontravam vários obstáculos. Krasilchik interpreta tal 

descompasso com as seguintes palavras: 

Sem usar as informações de pesquisas prospectivas que coletem dados para 
evitar esforços e desperdícios, as propostas de reforma têm sido irrealistas ou 
inaceitáveis pelos professores que finalmente são os responsáveis pelas 
ocorrências em sala de aula. É tarefa urgente encontrar um meio termo 
adequado entre os dois extremos: um das organizações centrais trabalhando 
de forma isolada e outro que deixa a realidade sobre as decisões curriculares 
exclusivamente à escola e aos docentes. Se, por um lado, é imprescindível a 
intensificação das relações entre a escola e a comunidade para a formação de 
cidadãos atuantes, por outro, é absurdo ignorar o que têm a dizer os 
cientistas e pesquisadores e o que se conhece hoje sobre os processos de 
reforma curricular. (Krasilchik, 2000, p. 92) 

Neste contexto, restringindo à formação dos professores de Ciências no Brasil, a 

década de 1990 caracterizou-se por contradições. De um lado, os documentos oficiais com as 

teorias mais modernas para enfrentar a globalização, mas na prática com verbas reduzidas 

para aplicá-las. De outro lado, as várias comunidades acadêmicas envolvidas na formação 

inicial dos professores produziram uma valorização da profissão, porém não foi acompanhada 

pelas universidades, que resistiram a uma reformulação na prática formativa e uma mudança 

de postura frente aos licenciados (VILLANI, PACCA, FREITAS, 2002). 

Na entrada do novo milênio, as Diretrizes Curriculares para a Formação de 

Professores da Educação Básica em Nível Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação 

Plena (Resolução CNE/CP 1/2002) são aprovadas com base no Parecer do CNE/CP 009/2001. 

Este documento está em consonância com a LDBEN nº 9394/96 e os PCNs. Seu objetivo 

principal foi o de apresentar uma base comum de formação docente, capaz de revisar os 

modelos até então em vigor. Sendo que: 
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Um aspecto importante desse documento é a importância atribuída aos 
estágios supervisionados na formação inicial, que passa a ter um peso muito 
maior do que anteriormente, colocando em questão a primazia absoluta de 
uma formação científica teórica e, ao mesmo tempo, reconhecendo a 
importância da escola no processo de formação inicial. (BAROLLI, 
VILLANI, 2015). 

O aumento de carga horária dos estágios envolve um aumento na interação entre 

universidade e escola e “talvez esse seja o papel mais importante das universidades na 

preparação dos professores: desenvolver a habilidade de ver para além da própria perspectiva, 

colocar-se no lugar do aluno e entender o significado da experiência em termos de 

aprendizado” (DARLIG-HAMMOND, 2014, p. 239) 

Apesar desse aspecto importante, pesquisa realizada por Gatti (2010) verificou que a 

licenciatura na área de Ciências Biológicas, a carga horária dedicada à formação na área é de 

65,3 % e, para formação para docência, registra-se o porcentual de apenas 10 %. Além disso, 

possui um reduzido número de disciplinas teóricas da área de educação e que, mesmo as 

disciplinas aplicadas, têm espaço pequeno nas matrizes. Assim, “com a ausência de um eixo 

formativo claro para a docência, presume-se pulverização na formação dos licenciados, o que 

indica frágil preparação para o exercício do magistério na educação básica” (GATTI, 2010, p. 

1374).  

A mesma pesquisadora em entrevista publicada na revista CENPEC, diz que: 

... temos um sério problema na trajetória escolar. Temos de repensar todo 
esse processo. Não dá para descartar totalmente a ação pedagógica dos 
professores aí. E, assim, remete-nos à sua formação inicial no ensino 
superior – o que de formação para a docência foi a eles oferecido. Pouco se 
pensa na formação inicial como extremamente importante. A formação 
inicial é mais do que importante, é a base. É mais do que isso, é o alicerce 
para que possamos construir algo maior, efetivo. (GATTI, 2014, p. 262) 

Esse quadro, aliado a outros fatores presentes no cotidiano escolar como, por exemplo, 

um ensino de memorização de fatos e conceitos, falta de vínculo com a realidade dos alunos, 

ausência de coordenação com outras disciplinas, aulas mal ministradas e número de atividades 

práticas insuficiente, reflete a precariedade na formação dos professores e atinge de maneira 

acachapante o desempenho e formação dos alunos. (KRASILCHIK, 2012; BIZZO, 2005; 

CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011) 

Estas são, sem dúvida, questões para reflexão sobre a formação docente e que vêm ao 

encontro da visão de Garcia (2010). Nas suas palavras: 

Parece não haver muitas dúvidas em relação à necessidade de mudanças na 
Educação em geral e no ensino de Ciências em particular. Afinal, as 
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mudanças poderiam alavancar um ensino de Ciências mais contextualizado, 
assentado na colaboração, baseado em problemas reais, utilizando as 
tecnologias e que estivesse, em primeira instância, preocupado em formar 
cidadãos alfabetizados cientificamente. (GARCIA, 2010, p. 13) 

A premência nas mudanças acima citadas está intimamente ligada ao repensar sobre a 

formação inicial e, também, à permanente do professor de Ciências, visando modificar a 

concepção da sua prática e reconhecer que ensinar não é uma tarefa simples.  

Existem várias contribuições para esse repensar, sendo que neste trabalho destacamos 

as pesquisas de Carvalho e Gil-Pérez (2011), que apontam as necessidades formativas do 

docente na área de Ciências e analisam criticamente sua formação atual. Assim, tendo em 

vista uma aprendizagem como construção de conhecimentos com as características de uma 

pesquisa científica e a necessidade de transformar o pensamento espontâneo do professor, 

estes pesquisadores sintetizaram o que deverão “saber” e “saber fazer” os professores de 

Ciências. 

Figura 1 – o que deverão “saber” e “saber fazer” os professores de Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CARVALHO, GIL-PÉREZ (2011, p. 18) 

Sobre esses conhecimentos, salienta-se que nenhum professor deve se sentir vencido 

por não possuí-los, pois, com certeza, “eles ultrapassam as possibilidades de um ser humano”. 

Na verdade, o melhor é que se possa “ter um trabalho coletivo em todo processo 

ensino/aprendizagem, da preparação das aulas até a avaliação”, aproveitando o potencial 
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criativo da atividade docente numa perspectiva inovadora de pesquisa e formação permanente 

(CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, p. 19). 

Sendo assim, apresentaremos quatro desses blocos de conhecimentos, por melhor se 

adequarem à proposta desse estudo sobre o desenvolvimento de atividades práticas, 

instigantes e investigativas, como importante recurso, nas aulas de Ciências, para aguçar a 

curiosidade, despertar o interesse dos alunos e promover a aprendizagem científica. São eles: 

“conhecer a matéria a ser ensinada”; “saber preparar as atividades”; “saber dirigir a atividade 

dos alunos” e “saber avaliar”. 

Conhecer a matéria a ser ensinada  

Há uma concordância entre os professores sobre a importância de se ter um bom 

conhecimento do conteúdo a ser trabalhado em aula. Ocorre que, na formação inicial, a 

preparação é insuficiente, transformando o professor em transmissor do conteúdo de livros e 

apostilas, realidade perceptível no ensino de Ciências nos anos finais do ensino fundamental e 

já relatada neste trabalho. Nesse contexto, Carvalho e Gil-Pérez listam alguns aspectos do que 

eles consideram como conhecimento do conteúdo necessário a um docente: 

a) Conhecer os problemas que originaram a construção dos 
conhecimentos científicos, em especial, quais foram as dificuldades e 
obstáculos epistemológicos. 
b) Conhecer as orientações metodológicas empregadas na construção do 
conhecimento, isto é, a forma como os cientistas abordam os problemas. 
c) Conhecer as interações CTS associadas à referida construção e do 
papel social das Ciências. 
d) Ter algum conhecimento dos desenvolvimentos científicos recentes e 
suas perspectivas. 
e) Saber selecionar conteúdos adequados que dêem uma visão correta da 
Ciência e que sejam acessíveis aos alunos. 
f) Estar preparado para aprofundar conhecimentos e adquirir outros 
novos. (CARVALHO, GIL-PÉREZ, 2011, P. 23) 

Saber preparar as atividades  

A elaboração de atividades de aprendizagem como uma construção por parte dos 

alunos, é uma tarefa muito complexa. Requisito essencial na formação docente, ela exige um 

trabalho permanente de pesquisa e planejamento. Sobre essa necessidade formativa, Carvalho 

e Gil-Pérez (2011) descrevem estratégias de ensino capazes de gerar uma aprendizagem 

efetiva (Quadro 2). 
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Quadro 2 Estratégias de ensino para uma aprendizagem como pesquisa 

1. Propor situações problemáticas que – tendo em conta as ideias, visão do mundo, 
destrezas e atitudes dos alunos e alunas – sejam acessíveis, gerem interesse e 
proporcionem uma concepção preliminar da tarefa. 

 
2. Propor aos estudantes o estudo qualitativo das situações problemáticas propostas e a 

tomada de decisões para estabelecer problemas precisos (ocasião para que comecem a 
explicitar funcionalmente suas ideias. 

 
3. Orientar o tratamento científico dos problemas propostos, o que inclui, entre outros: 

 A invenção de conceitos e emissão de hipóteses (oportunidade para que as 
ideias prévias sejam utilizadas para fazer previsões); 

 A elaboração de estratégias de resolução (incluindo no caso, estruturas 
experimentais) para contrapor as hipóteses à luz do corpo de conhecimentos 
de que si dispõe; 

 A resolução e análise dos resultados, cotejando-os com os obtidos por outros 
grupos de alunos e pela comunidade científica. Isso pode transformar-se em 
ocasião de conflito cognoscitivo entre diferentes conceitos (tomados todos 
como hipóteses) e obrigado a conceber novas hipóteses etc. 

 
 

4. Colocar a manipulação reiterada dos novos conhecimentos em uma variedade de 
situações para tornar possível aprofundar e afiançar os mesmos, dando ênfase especial 
nas relações Ciência/ Tecnologia/ Sociedade que demarcam o desenvolvimento 
científico (propiciando, a este respeito, a tomada de decisões) e dirigindo todo este 
tratamento a demonstrar o caráter de corpo coerente que toda Ciência apresenta. 
Favorecer, em especial, as atividades de síntese (esquemas, memórias, mapas 
conceituais), a elaboração de produtos (suscetíveis de romper com colocações 
excessivamente escolares e de reforçar o interesse pela tarefa) e a concepção de novos 
problemas. 

Fonte: CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 49 

Saber dirigir a atividade dos alunos  

A atividade docente extrapola a elaboração de atividades, exigindo também o 

direcionamento das mesmas, com atitudes que contribuam com a organização da escola e 

enriqueçam a prática. Orientar a aprendizagem, portanto, exige outras exigências formativas 

além daquelas citadas até agora, e que estão resumidas no Quadro 3.  
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Quadro 3 – Saber dirigir a atividade dos alunos 

A. Apresentar adequadamente as atividades a serem realizadas, tornando possível 
aos alunos adquirir uma concepção global da tarefa e o interesse pela mesma. 

B. Saber dirigir de forma ordenada as atividades de aprendizagem. Facilitar, em 
particular, o funcionamento dos pequenos grupos e os intercâmbios 
enriquecedores, dirigindo adequadamente as observações em comum e 
tomando decisões fundamentadas no complexo contexto que compõe uma 
classe. 

C. Realizar sínteses e reformulações que valorizem as contribuições dos alunos e 
orientem devidamente o desenvolvimento da tarefa. 

D. Facilitar de maneira oportuna a informação necessária para que os alunos 
apreciem a validade de seu trabalho, abrindo-lhes novas perspectivas etc. 

E. Criar um bom clima de funcionamento da aula, sabendo que uma boa 
“disciplina” é o resultado de um trabalho interessante e de um relacionamento 
correto entre professor e alunos, marcados pela cordialidade e educação. 

F. Contribuir para estabelecer formas de organização escolar que favoreçam 
interações frutíferas entre a aula, a escola e o meio exterior. 

G. Saber agir, enfim, como especialista capaz de dirigir o trabalho de várias 
equipes de “pesquisadores iniciantes” e de transmitir seu próprio interesse pela 
tarefa e pelos alunos. 

Fonte: CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011, p. 53 

Saber avaliar 

Bizzo (2002) expressa suas ideias sobre avaliação nas aulas de Ciências da seguinte 

forma: 

A avaliação é sempre uma atividade difícil de se realizar. Toda avaliação 
supõe um processo de obtenção e utilização de informações que serão 
analisadas diante de critérios estabelecidos segundo juízos de valor. 
Portanto, não se pode pretender que uma avaliação seja um processo frio e 
objetivo; ele é, em si, subjetivo, dependente da valorização de apenas uma 
parcela das informações que podem ser obtidas. (BIZZO, 2002, p. 61) 

As palavras de Bizzo ressaltam a importância de compreendermos a utilidade e os 
limites da avaliação e como isso pode ser empregado para que o professor analise e reoriente 
sua prática.  

Durante o desenvolvimento de atividades práticas, as avaliações requerem uma 
participação ativa do professor e dos alunos, com esses últimos tendo suas iniciativas 
elogiadas e estimuladas. Também é muito importante que o professor solicite aos estudantes 
explicações, antes ou depois das atividades, e com isso perceber erros conceituais e ideias 
diferentes. Sobre isso, encontramos uma análise nos PCNs de Ciências Naturais: 
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Avaliação é um elemento do processo de ensino e aprendizagem que deve 
ser considerado em direta associação com os demais. ..., a avaliação informa 
ao professor o que foi aprendido pelo estudante; informa ao estudante quais 
são seus avanços, dificuldades e possibilidades; encaminha o professor para 
a reflexão sobre a eficácia de sua prática educativa e, desse modo, orienta o 
ajuste de sua intervenção pedagógica para que o estudante aprenda. 
(BRASIL, 1998, p.30) 

 

Enfim, o professor como formador de “pesquisadores iniciantes” deve se considerar 

também responsável pelos resultados, compreender que para a avaliação consistir num 

instrumento efetivo de aprendizagem é necessário entender todos os aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais da aprendizagem das Ciências, e tão importante quanto às outras 

posturas, incluir formas de avaliação de sua tarefa docente. (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2011)  

A complexidade do trabalho docente não se esgota com o cumprimento das 

necessidades formativas descritas até aqui, segundo Nóvoa (2009), os professores no século 

XXI reaparecem como “insubstituíveis não só na promoção de aprendizagens, mas também na 

construção de processos de inclusão que respondam aos desafios da diversidade e no 

desenvolvimento de métodos apropriados de utilização das novas tecnologias”. Além disso, 

ele salienta a necessidade da organização dos professores em suas escolas, “condição 

necessária para a afirmação do seu prestígio e do seu estatuto social”. Desta forma, 

desenvolvendo-se profissionalmente e atuando em equipe num processo de formação 

contínua, o docente poderá realizar um trabalho que conquiste os alunos e os conduza ao 

conhecimento. 

1.3 O aluno dos anos finais do ensino fundamental 

Compreender os desafios dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano, de 

acordo com a Resolução CNE/CEB nº 3/2005), além de exigir uma reflexão sobre a formação 

e a prática docente, requer o entendimento sobre as mudanças pelas quais os estudantes 

passam, como eles se relacionam com o mundo e, também, de que forma esses adolescentes 

constroem seu conhecimento, particularmente o científico. Afinal, grande parte do sucesso ou 

fracasso da aprendizagem em sala de aula está intrinsecamente ligada ao desempenho desses 

dois sujeitos, o professor e o aluno.  

O sistema educacional brasileiro, nas duas últimas décadas, abarcou no ensino 

fundamental quase a totalidade da população de 6 a 14 anos, sendo que, de acordo com o 

Censo Escolar da Educação Básica de 2013 (INEP, 2014), o número de matriculados no 

ensino fundamental nos anos finais (11 a 14 anos) era de 13.304.355 alunos. Nesse contexto, 



34 
 

o perfil do aluno, principalmente nas escolas públicas, mudou muito, resultando em desafios 

imensos que não podem ser esquecidos ou deixados do lado de fora da escola.  

Ao mesmo tempo, apesar da articulação entre as fases da educação ser garantida pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (BRASIL, 2013, p.9), 

continua a existir uma ruptura entre os anos iniciais e finais do ensino fundamental, e destes, 

com o ensino médio, prejudicando principalmente os anos finais do ensino fundamental e 

influindo diretamente na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo, emocional, social e 

moral dos estudantes. 

Essa problemática ainda se agrava, pois aos 11 ou 12 anos de idade, fase em que 

começam a parte final do ensino fundamental, observam-se mudanças físicas, cognitivas, 

sociais e psíquicas nos alunos.  É difícil precisar exatamente quando elas ocorrem em cada 

estudante, mas é certo que numa mesma sala de aula convivem pessoas que, com a mesma 

idade cronológica, encontram-se em fases diferentes de desenvolvimento. 

Lembramos que, quando discutimos a formação do professor no campo do ensino de 

Ciências, é importante ressaltar que, em vários momentos, o docente “esquece” quem é esse 

aluno adolescente e as mudanças físicas e psicológicas pelas quais ele está passando. 

A adolescência, tal qual a conhecemos hoje, é um produto da sociedade ocidental no 

século XX. Antes disso, não existia uma cultura adolescente, pois as crianças eram 

incorporadas ao mundo do trabalho, em algum momento, entre os sete anos de idade e o início 

da puberdade (período em que se desenvolvem os caracteres sexuais secundários), sendo 

poucas as que estudavam e, aquelas que o faziam, não estavam reunidas por níveis 

diferenciados de idade, nem permaneciam por muito tempo no sistema educativo 

(PALÁCIOS, OLIVA, 2002). 

É difícil definir a adolescência em termos precisos. Em primeiro lugar, porque cada 

indivíduo vivencia esse período de modo diferente e o início da puberdade não resolve o 

problema da definição. Outro fator complicador, é a ampla variação nas leis nacionais que 

estabelecem limites mínimos de idade para participação em atividades consideradas 

exclusivas de adultos, entre as quais: votar, casar-se, servir às forças armadas, consumir 

álcool. A terceira dificuldade é que, independentemente de limites legais, é grande o número 

de adolescentes envolvidos em atividades de adultos, tais como trabalho, casamento, 

conflitos. (UNICEF, 2011) 

Mesmo diante da falta de uma definição internacional para adolescência, no Brasil, o 

Ministério da Saúde segue a convenção elaborada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

que delimita o período entre 10 e 19 anos como adolescência e adota ainda o termo “pessoas 
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jovens” para se referir ao conjunto de adolescentes e jovens, que compreende a faixa dos 10 

aos 24 anos (BRASIL, 2010). Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 

1990, considera adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (artigo 2º). Estes 

limites cronológicos são um marco abstrato útil para efeito legal, mas na vida real essas 

fronteiras não são homogêneas e fixas. 

Considera-se a principal tarefa da adolescência a conquista de uma identidade adulta, a 

partir de internalizações e identificações ocorridas na infância, nas relações com a família e a 

sociedade. E, após viver essa fase, o indivíduo seria capaz de ter: uma definição da identidade 

sexual e a capacidade de estabelecer relações afetivas estáveis; independência econômica; 

consolidação do seu sistema de valores pessoais; o seu código de ética próprio; 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a geração precedente (KNOBEL, 

1992). 

Analisando o exposto, é essencial que as especificidades dessa fase da vida sejam bem 

conhecidas e compreendidas, reconhecendo-se a urgência de se repensar a experiência 

oferecida aos estudantes nos anos finais do ensino fundamental, de modo a evitar a rotulação 

tão comum nessa fase e que só prejudica a atividade educativa.  

1.4 Conhecimento cotidiano e conhecimento científico no contexto escolar  

É necessário reconhecer que o “aluno, é na verdade, o sujeito de sua aprendizagem; é 

quem realiza a ação, e não alguém que sofre ou recebe uma ação”. Ao professor cabe o papel 

de mediar e criar condições para facilitar a aprendizagem, consciente de que essa 

aprendizagem “só se constrói em uma interação entre esse sujeito e o meio circundante, 

natural e social” (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011, p.122). 

Contemporaneamente, os conhecimentos científicos estão no cotidiano e não são 

exclusivos no espaço escolar, nem tampouco estão condicionados a uma parcela profissional. 

Eles fazem parte de um “repertório social mais amplo”, pois são disseminados pelos meios de 

comunicação, “influenciam a sociedade e atingem a humanidade como um todo e os 

indivíduos em particular” (IBID, p.27).   

Diante da facilidade de acessar tantas informações científicas, a escola deve ser 

encarada como possibilidade de permitir ao estudante aprender os fenômenos através da 

análise, do confronto entre as relações do que se observa com o que se sabe, enfim, 

compreender e não apenas ter contato com os eventos. Pozzo e Crespo interpretam assim, tal 

questão: 
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Os alunos da educação científica precisam não tanto de mais informação 
(embora possam precisar disso), mas sobretudo de capacidade para organizá-
la e interpretá-la para dar sentido. E, de maneira muito especial, como 
futuros cidadãos, mais do que tudo, vão precisar de capacidade para buscar, 
selecionar e interpretar a informação. A escola não pode mais proporcionar 
toda a informação relevante, porque esta é muito mais móvel e flexível do 
que a própria escola; o que ela pode fazer é formar os alunos para que 
possam ter acesso a ela e dar-lhe sentido, proporcionando capacidades de 
aprendizagem que permitam uma assimilação crítica da informação. 
(POZZO, CRESPO, 2009, p.24) 

Desse modo, o ensino de Ciências na escola deve ser um processo em que o aluno 

aprenda pela interação entre seu conhecimento cotidiano - baseado em suas vivências e sua 

curiosidade - e o acesso ao conhecimento científico que, por sua vez, possui particularidades 

muito importantes para o desenvolvimento do mundo moderno e que, segundo Bizzo (2002), 

podem ser evidenciadas em cinco características principais: 

Contradições 

O conhecimento cotidiano é permissivo com as contradições, admitindo como válida 

diferentes fontes de informação, como a cultura, a religião e mesmo a ciência, o que 

geralmente conduz a situações contraditórias. Por outro lado, o conhecimento científico não 

convive bem com as contradições, pois as hipóteses rivais produzidas por explicações 

diferentes tendem a se destruir mutuamente. 

“As contradições são normalmente enfrentadas pelo conhecimento científico de 

maneira a produzir embates de ideias. O conhecimento cotidiano procura, muito mais, 

interações entre as partes conflitantes, procurando compatibilizá-las.” (BIZZO, 2002, p.23) 

Terminologia 

Cientificamente, a terminologia é um código de compactação que tenta juntar 

informação, agregando significados de maneira precisa e que não se modifique com o tempo 

ou sofra influências regionais ou da moda de cada época. Esses termos são criados para 

sintetizar ideias complexas, conhecidas pelos detentores daquele ramo da ciência. 

Na vida cotidiana, há uma flexibilidade na utilização de termos. Além disso, existe 

uma superposição de significados de diferentes nomes. “Portanto, existe profunda diferença 

semântica entre a terminologia utilizada no contexto científico e na vida cotidiana.” (IBID, 

p.24) 
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Independência de contexto 

O conhecimento científico tem forte preferência pelo abstrato e pelo simbólico, 

buscando afirmações generalizáveis que podem ser aplicadas a diferentes situações. Assim, os 

significados são arbitrários e definidos por convenções. 

O conhecimento cotidiano, em contrapartida, tem forte apego ao real e ao concreto, o 

que “implica em significados menos arbitrários e mais auto- evidentes à luz de determinada 

cultura e convenções sociais.” (IBID, p.25) 

Interdependência conceitual 

O conhecimento científico é desenvolvido pela interdependência de suas diversas 

partes. Isto significa que, se uma teoria “cai por terra”, muitas outras serão afetadas. Há uma 

vantagem nesse processo, pois “basear-se em teorias anteriores faz que a teoria posterior não 

deva testar todos os fatos nos quais está baseada a teoria que lhe dá suporte” (IBID, p.26). 

Isso não ocorre com o conhecimento cotidiano, pois ele depende fortemente do 

contexto, impedindo a utilização de um conhecimento como base para outro. 

Socialização 

Constata-se que existe uma diferença na socialização dos conhecimentos. O 

conhecimento cotidiano é socializado precocemente na vida de todas as pessoas, enquanto o 

conhecimento científico é socializado tardiamente na vida escolar dos jovens.  

Portanto, uma aproximação dos conceitos científicos, tarefa própria da 
escola, não pode ser feita apenas levando-se em conta as características 
próprias do conhecimento, mas deve também levar em consideração as 
características dos alunos, sua capacidade de raciocínio, seus conhecimentos 
prévios etc. (IBID, p.28) 

O ensino e a aprendizagem em Ciências serão sempre balizados pelo fato de que os 

sujeitos já dispõem de conhecimentos prévios a respeito do objeto de ensino. A base para essa 

afirmação está associada às influências que o indivíduo recebe de três esferas interligadas e 

que caracterizam a existência humana – a simbólica, a social e a produtiva.  

Na prática simbolizadora, o indivíduo está permanentemente construindo explicações 

sobre o mundo natural e social em que se encontra. Essas explicações constroem-se junto com 

a linguagem na primeira infância e o acompanham, permanecendo ou mudando, ao longo da 

vida. (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2011) 
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A segunda esfera das ações humanas, representada pelas relações de sociabilidade, é 

constituída pela família, escola e trabalho.  

Para os adolescentes, em particular, constituem-se de muita importância outras 

práticas sociais, como o namoro, a turma de amigos, o voluntariado, os grupos religiosos e 

esportivos, a participação em grêmios estudantis e partidos. Decorrentes de escolha e decisão 

mais participativa, essas socializações auxiliam no exercício da autonomia, facilitam o 

aprendizado e o exercício da capacidade de decisão e da cidadania. 

Nesse contexto, todas as explicações e conceitos que o adolescente formou e forma, 

em suas relações sociais fora da escola, interferem sobremaneira na aprendizagem de Ciências 

e, portanto: 

Entender o universo simbólico em que nosso aluno está inserido, qual sua 
cultura primeira, qual sua tradição cultural étnica e religiosa, a que meios de 
comunicação social tem acesso, a que grupos pertence, pode facilitar o 
aprendizado das Ciências Naturais. Permitir que sua visão de mundo possa 
aflorar na sala de aula, dando possibilidade de que perceba as diferenças 
estruturais, tanto de procedimentos como de conceitos, pode propiciar a 
transição e a retroalimentação entre diferentes formas de conhecimento de 
que os sujeitos dispõem. (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 
2011, p.136) 

 

Outra esfera importante é a produtiva, caracterizada pela capacidade humana de 

intervir no ambiente natural e nas próprias relações sociais, o que conduz à necessidade de um 

ensino permeado pelas possibilidades e limites do conhecimento científico. Só assim, 

tornando acessíveis esses conhecimentos, será possível ao aluno compreender tais 

intervenções humanas e agir sobre elas. 

Construir o conhecimento científico em sala de aula, portanto, não implica em 

abandonar o conhecimento cotidiano, mas transcendê-lo ou superá-lo em domínios concretos 

de conhecimento. 

Para finalizar o presente capítulo, quando discutimos a formação docente, no campo 

da ciência, é relevante entender a razão do baixo ingresso dos estudantes nas carreiras 

científicas, ou seja, porque os alunos não se interessam pela área da ciência. Entre os estudos 

realizados a respeito dessa temática destaco Anthony Tomei (2008). 

Segundo esse autor, internacionalmente, tem-se observado o desinteresse dos jovens 

pela ciência escolar, o que tem desencadeado baixo ingresso de estudantes nas carreiras 

científicas. Esse desencanto com a ciência escolar é motivado pela existência de lacunas no 

currículo, na avaliação e na pedagogia, sendo que a deficiência maior está no propósito 
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principal da educação científica, qual seja a de fornecer subsídios para a formação de futuros 

cientistas. 

O conhecimento daquilo que interessa aos alunos pode influir em mudanças no ensino, 

por essa razão a escola deve ouvir criticamente suas demandas. Assim, algumas pesquisas têm 

sido realizadas para saber o que os estudantes acham do ensino de Ciências e qual a 

relevância de se aprender temas científicos (GOUW, MOTA, BIZZO, 2013). 

Uma dessas pesquisas foi realizada no Brasil entre julho de 2010 e setembro de 2011, 

ouviram-se 2.365 jovens de todos os estados brasileiros cursando o primeiro ano do ensino 

médio, visando averiguar a relevância do conhecimento científico e tecnológico, através de 

um questionário fechado com inúmeros ítens. Para isso, foi implantado o projeto internacional 

The relevance of Science Education (ROSE), elaborado por pesquisadores da Universidade de 

Oslo (GOUW, MOTA, BIZZO, 2013). 

Essa pesquisa verificou, entre outros, que o assunto que mais desperta o interesse do 

jovem brasileiro na ciência escolar é a Biologia Humana, considerando as preferências de 

meninos e meninas, e um tema de pouco interesse é o controle de natalidade e contracepção 

(GOUW, MOTA, BIZZO, 2013). 

Ao analisar esses dados, os pesquisadores recomendam que os currículos e os 

materiais didáticos considerem a opinião dos jovens, dando destaque aos seus temas de 

interesse e, principalmente, organizado de uma forma que sejam vinculados aos assuntos 

pelos quais os estudantes demonstram menor interesse, como os conteúdos de química, por 

exemplo. 

Nessa perspectiva, tornar a aprendizagem dos temas científicos em sala de aula num 

desafio prazeroso é conseguir que ela seja significativa para todos, professores e alunos, numa 

construção coletiva. 
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CAPÍTULO 2 - ATIVIDADES PRÁTICAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

Neste capítulo, caracterizamos as atividades práticas no campo desta pesquisa, tendo 

como referência os pesquisadores Hodson (1998), Leite (2000) e Dourado (2001). A seguir, 

discutimos o papel das atividades práticas nas aulas de Ciências. Por fim, propomos algumas 

reflexões sobre o quintal da escola e a experimentação. 

2.1 Atividades práticas no âmbito desta pesquisa  

A definição de atividades práticas para o ensino de Ciências é muito controversa, pois 

está intimamente ligada às concepções epistemológicas que cada pesquisador adota e as 

traduz na prática, retratando suas convicções e crenças, quer da construção e desenvolvimento 

científico, quer de ensino aprendizagem em Ciências. (PEDROSA, 2001). 

Ao realizarmos uma revisão bibliográfica para este estudo, notamos que vários termos 

são utilizados para se referirem às atividades práticas nas aulas de Ciências: aulas práticas, 

trabalho laboratorial, aulas experimentais, aulas de laboratório, práticas experimentais. 

Consideramos que esses termos/expressões constituem modalidades e não uma definição de 

atividades práticas, posição também defendida por Andrade e Massabni (2011). Sendo assim, 

utilizaremos a concepção que mais se aproxima do que entendemos por atividades práticas, 

como sendo um recurso didático à disposição do professor, que inclui todos os trabalhos em 

que o aluno esteja ativa, emocional e cognitivamente envolvido. A definição ora apresentada 

tem como base e os estudos de Hodson (1998), complementada por Leite (2000) e Dourado 

(2001). 

As atividades práticas, nesse contexto, englobam o trabalho laboratorial, o trabalho de 

campo e o trabalho experimental e, devido ao certo grau de confusão que se estabelece entre 

essas modalidades de atividade no contexto escolar, distinguiremos cada um deles para 

melhor compreensão da concepção estabelecida nesta pesquisa. 

O trabalho laboratorial requer o uso de materiais de laboratório e pode ser realizado 

tanto no laboratório quanto na sala de aula comum, desde que haja segurança. O trabalho de 

campo é realizado ao ar livre onde, geralmente, os acontecimentos ocorrem naturalmente. O 

trabalho experimental inclui atividades que envolvem manipulação e controle de suas 

variáveis e podem ser laboratoriais (ex. influência da temperatura sobre a resistência de um 

condutor elétrico), de campo (ex. estudo da influência da exposição ao sol no crescimento das 

plantas) ou ainda outro tipo de atividade prática (ex. estabelecimento da lei da queda dos 

corpos com recursos de um simulador). Contudo, em alguns casos, pode-se estudar a 
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influência de um mesmo fator tanto no campo quanto no laboratório, por exemplo, a 

influência da luz sobre o crescimento das plantas. (LEITE, 2000; DOURADO, 2001) 

Importante salientar que, durante o desenvolvimento de atividades práticas, podemos 

realizar diversas experiências, que por sua vez somente serão consideradas como uma 

atividade experimental se envolverem o controle e a manipulação de variáveis. (LEITE, 

2000). 

Na figura 2, adaptada de Hodson (1988) e Leite (2000), apresentamos as relações entre 

atividades práticas, trabalho laboratorial, trabalho de campo e trabalho experimental, todos 

pertencentes ao rol dos métodos de ensino e aprendizagem que podem ser utilizados nas aulas 

de Ciências. 

Figura 2 -Relação entre atividades práticas, trabalho laboratorial, trabalho de campo e trabalho 
experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Hodson (1988) e Leite (2000) - adaptada 

Ao considerarmos o envolvimento ativo e cognitivo do aluno, as atividades práticas 

podem também incluir a utilização de simulações computacionais, o desenho de uma 

estratégia de resolução de problemas e a pesquisa de informação em diversas fontes. (LEITE, 

2000) 

Para complementar nossa concepção de atividades práticas, recorremos à Labarce 

(2014) no que se refere às diferentes características que elas podem apresentar e se constituir:  

a) Em observações simples do processo da realidade natural, tal como ele ocorre no 

ambiente;  

b) Num experimento criado artificialmente para testar uma ou mais hipóteses; 

Métodos de Ensino-Aprendizagem 

Atividades Práticas 

Trabalho 
Laboratorial 

Trabalho 
de Campo 

Trabalho Experimental 
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c) Numa atividade de intervenção como, por exemplo, o cultivo de uma horta ou jardim e 

iniciativas ligadas à preservação ambiental e à promoção de saúde. 

A experiência docente da autora, aliada às pesquisas realizadas neste estudo, permitiu 

uma definição de atividades práticas abrangente em sua concepção e, principalmente, não se 

limitando exclusivamente ao uso do laboratório.   

A seguir, apresentamos as funções, a importância e as crenças com relação ao 

desenvolvimento das atividades práticas no contexto escolar, acentuando os objetivos do 

ensino de Ciências. 

2.2 O papel das atividades práticas nas aulas de Ciências 

Os professores de Ciências têm conhecimento do grande interesse que as atividades 

práticas despertam nos alunos, isso se deve ao caráter lúdico e motivador a elas atribuído. 

Também é comum ouvir dos docentes que a experimentação aumenta a aprendizagem e 

envolve os estudantes com os temas propostos em aula. (GIORDAN, 1999) 

O interesse contemporâneo com o trabalho prático, segundo Hodson (1998), começou 

com a revolução do currículo de Ciências na década de 1960, início de 1970. 

No Brasil, nessa mesma época, prevaleceu a ideia do método científico (identificação 

do problemaelaboração de hipótesesverificação experimental dessas 

hipótesesconclusãolevantamento de novas questões). Portanto, as aulas práticas no 

ensino de Ciências serviam às diversas concepções do papel da escola e da forma de 

aprendizagem, tendo como função primordial “auxiliar na fixação do conhecimento sobre 

fenômenos e fatos” (KRASILCHIK, 2000, p.88). 

À medida que foram mudando os objetivos do ensino de Ciências, as justificativas 

para a necessidade de aulas práticas também eram alteradas, conforme já descrito, passando 

da comprovação do que era aprendido nas aulas teóricas até a função de vivenciar o processo 

de investigação científica.  

Ao tratar sobre esse assunto, Hodson (1988) pondera que muito do que ocorre nas 

aulas de Ciências sob o nome de atividade prática é confuso e sem valor educacional real, pois 

os professores não reconhecem as diferenças básicas entre o papel dos experimentos em 

ciência e no ensino de Ciências, estabelecendo-se assim uma distinção entre trabalho prático 

(métodos ativos de aprendizagem) e trabalho de laboratório, e entre trabalho de laboratório e 

experimentos. Segundo autor: 
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Enquanto os experimentos na ciência são conduzidos principalmente com o 
objetivo de desenvolver teorias, os experimentos no ensino de Ciências têm 
uma série de funções pedagógicas. Eles são usados pelos professores como 
parte do seu programa planejado para ensinar Ciências, ensinar sobre a 
ciência, e ensinar como fazer ciência. Essas funções pedagógicas podem, em 
certas ocasiões, resultar em problemas muito significativos. Por exemplo, 
muitos experimentos em classe “não funcionam”, ou dão resultados 
inesperados. Ainda assim se sugere que os alunos aceitem uma teoria com a 
qual esses experimentos manifestamente não estão de acordo, atribuindo-se 
quaisquer anomalias e técnicas inadequadas ou à falta de sorte. Isto ocorre 
porque a função pedagógica de muitos experimentos no ensino da ciência é 
ilustrar um ponto de vista teórico em particular, ao passo que na ciência o 
propósito é auxiliar no desenvolvimento de teorias. (HODSON, 1998, p. 9) 

Daí a importância, segundo o autor, do professor ter bem claro em cada aula os 

objetivos relacionados a aprender ciência (obtenção e desenvolvimento de conhecimento 

conceitual), aprender sobre a ciência (entendimento da natureza e métodos da Ciência, 

evolução histórica do seu desenvolvimento bem como um propósito de interesse pelas 

relações complicadas entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e fazer ciência 

(competências para desenvolver pesquisa e resolução de problemas). 

Considerando que o modo como se ensina as Ciências tem a ver com o modo como se 

concebe a Ciência que se ensina, e o modo como se pensa que o outro aprende o que se 

ensina, Cachapuz, Praia e Jorge (2004), elencam pontos críticos cuja alteração é necessária na 

Ciência escolar e dos quais destacamos: 

- ensino não experimental; 

- ensino das Ciências onde o caráter transmissivo asfixia o investigativo; 

- ensino das Ciências fortemente marcado por uma visão positivista da Ciência, onde são 

quase sempre ignoradas articulações essenciais entre Ciência, Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Ética; 

- ensino das Ciências quase só tendo lugar em ambientes formais, não explorando a 

identificação com a comunidade científica, trabalho de campo, clubes de ciência, visitas a 

centros de investigação, museus de Ciências etc.; 

- ensino das Ciências, onde o uso pelos alunos das novas tecnologias da informação e 

comunicação como recurso didático é praticamente simbólico; 

- ensino das Ciências, onde a interdiscipinaridade e a transdisciplinaridade estão ausentes. 

Para melhoria do ensino de Ciências, são necessárias mudanças urgentes, pois os 

reflexos desse quadro são vistos no cotidiano da sala de aula, em que a falta de entusiasmo 

dos alunos com o estudo das Ciências provoca o estrangulamento de sua curiosidade natural, 
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extirpa o desejo de que vale a pena estudar Ciências e que, por conseguinte, pode prejudicar o 

seu crescimento como ser humano e a melhoria da sua comunidade.  

Esses mesmos reflexos estão presentes nos resultados insatisfatórios dos estudantes 

brasileiros em provas como Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)3, e o Programa 

Internacional para a Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla em inglês)4, razão pela qual 

acreditamos que as atividades práticas nas aulas de Ciências podem constituir importante 

estratégia para estimular a observação, a curiosidade, a motivação, a criatividade dos 

estudantes, e também, permitir relacionar o conhecimento cotidiano com o conhecimento 

científico, facilitando a compreensão e tornando a aprendizagem mais significativa.  

Sobre isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais destacam que é 

fundamental que as atividades práticas garantam um espaço de reflexão, desenvolvimento e 

construção de ideias, ao lado de conhecimentos de procedimentos e atitudes (BRASIL, 1998, 

p. 122). Também, no Currículo do Estado de São Paulo – Ciências da Natureza e suas 

tecnologias (SÃO PAULO, 2010), há destaque para as experimentações como atividades de 

observação e interpretação da realidade, para desenvolver a cooperação, estimular a 

curiosidade e para exercer o domínio da escrita em registros e relatos. 

Mesmo em face da importância dada às atividades práticas, nota-se no contexto 

escolar, a existência de algumas crenças a respeito do desenvolvimento das mesmas, que 

perpetuam o olhar equivocado sobre a ciência e servem de argumento para não se inserir estas 

atividades no ensino.  

Uma crença muito comum é a garantia da motivação dos alunos no desenvolvimento 

de atividades práticas. Essa percepção dos professores é discutida enquanto generalização por 

Praia, Cachapuz e Gil-Pérez: 

 

                                                             
3  O Saeb compreende três tipos de avaliação: a Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) que abrange, de 
maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas do Brasil, em áreas urbanas e rurais, matriculados no 5º 
ano e 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano do Ensino Médio; a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar 
(Anresc/Prova Brasil), avaliação censitária envolvendo os alunos do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental das 
escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal e Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) que é 
também uma avaliação censitária envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. 
(http://portal.inep.gov.br/saeb) 
4  O Pisa é uma prova coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
que acontece a cada três anos e oferece um perfil básico de conhecimentos e habilidades dos estudantes de 15 
anos, reunindo informações sobre variáveis demográficas e sociais de cada país e oferecendo indicadores de 
monitoramento dos sistemas de ensino ao longo dos anos. No Brasil, a prova fica sob responsabilidade do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  (https://www.oecd.org/pisa/pisa-
2015-results-in-focus.pdf) 
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Chama-se a atenção para a tentação de uma excessiva motivação para 
experimentar e que o professor, bem intencionadamente, introduz na aula de 
laboratório. A espectacularidade dos fenômenos, aliada à sua apresentação, 
nomeadamente, quer através de registros, vídeo, quer outros, ainda que 
sejam fatores positivos, podem não ajudar a potenciar a aprendizagem 
desejada. Pode mesmo invertê-la e torná-la sociologicamente perversa, ou 
seja, pode desvalorizar razões epistemológicas e didáticas que deviam ser 
orientadoras e determinantes da ação, em favor de razões de pedagogia geral, 
em particular motivacionais que fazem perder o sentido das primeiras. 
(PRAIA, CACHAPUZ, GIL-PÉREZ, 2002a, p.260) 

Delizoicov e Angotti concordam com o despertar de interesse que as atividades 

práticas propiciam, mas salientam as condições necessárias para que elas sejam concebidas e 

causem o efeito motivador.  

Na aprendizagem de Ciências Naturais, as atividades experimentais devem 
ser garantidas de maneira a evitar que a relação teoria-prática seja 
transformada numa dicotomia. As experiências despertam em geral um 
grande interesse nos alunos, além de propiciar uma situação de investigação. 
Quando planejadas levando em conta esses fatores, elas constituem 
momentos particularmente ricos no processo ensino-aprendizagem. 
(DELIZOICOV, ANGOTTI, 1992, p. 22) 

Outra crença arraigada à prática docente é considerar o laboratório de Ciências 

indispensável para a realização de atividades práticas. Essa é uma ideia que pode ser 

facilmente contestada, tendo em vista a realidade brasileira retratada por vários pesquisadores, 

dos quais, destacamos Krasilchik: 

A necessidade de aulas práticas, para tornar o ensino das Ciências mais ativo 
e relevante, tem sido uma constante nas propostas de inovação. Embora as 
características e objetivos das aulas tenham sido modificados no decorrer do 
tempo, passando-se de atividades puramente demonstrativas ou do repasse 
de informações para atividades de investigação coletiva ou individual de 
problemas que se constituem em pequenos projetos, uma justificativa sempre 
presente para explicar a deficiência do ensino é a inexistência de laboratório. 
(KRASILCHIK, 2012, p. 61) 

Essa visão simplista dos professores também é notada quando se evitam experimentos 

que podem “dar errado”. Camillo (2011), argumenta que essa visão apresentada pelo 

professor acerca da ciência e seus processos é ingênua, mas que por outro lado, um ponto de 

vista menos distorcido do trabalho científico pode gerar questões sobre a natureza do 

conhecimento científico. Assim, a montagem experimental, a condução do experimento e sua 

análise passam a ser problematizadas e não mais absolutas.  

Pelo que foi descrito, nota-se que as pesquisas apontam muitos problemas ligados ao 

desenvolvimento das atividades práticas nas aulas de Ciências, independente de serem 
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experimentais. Portanto, é importante atribuir a cada atividade um sentido mais abrangente 

dentro do conjunto dos métodos de ensino e aprendizagem e, dessa forma, quando introduzida 

num processo de objetivos mais amplos, a mais simples dessas atividades adquire sua 

relevância.   

Na sequência, apresentamos espaços escolares utilizados para o desenvolvimento de 

atividades práticas e que se mostraram relevantes para o ensino de Ciências. 

2.3 O quintal da escola: espaço para descobertas e experimentações 

O espaço escolar é essencial na elaboração do tipo de ensino que se almeja praticar. 

No caso do ensino de Ciências, práticas pedagógicas diferenciadas necessitam de locais 

diferenciados onde à luz da curiosidade e da criatividade, promova-se a aprendizagem. Assim 

sendo, surgiu a necessidade de se refletir sobre o significado do espaço da aula para o 

desenvolvimento de atividades práticas aos estudantes dos anos finais do ensino fundamental. 

Contribuíram para essa reflexão: a ampliação do tempo de permanência na escola, que 

se intensificou nos últimos anos no Brasil, motivada pela necessidade da melhoria da 

qualidade do ensino e do desempenho dos alunos; e as demandas enfrentadas nas metrópoles 

na atualidade, que causaram a diminuição dos espaços para moradia e, por conseguinte, do 

contato com a natureza.  

Assim sendo, consideramos que a utilização de outros ambientes da escola, além da 

sala de aula convencional, constitui-se de grande importância para o desenvolvimento das 

potencialidades dos estudantes nas esferas cognitivas, afetivas e socioculturais, além de 

permitirem a interação com o meio que os cercam.  

Para nomear esses ambientes, no contexto deste trabalho, utilizamos a palavra 

“quintal”, definida por Loureiro (2012, p. 232) como “áreas que nos remetem a uma 

atmosfera de desafio, experimentação e descobertas, onde para formação de sua ambiência, 

contribuem reciprocamente o homem e a natureza”. Referimo-nos, assim, à horta, ao jardim, 

ao pátio e à quadra, exemplos de espaços multiusos presentes no universo escolar. 

Nesses locais, podemos realizar várias atividades práticas, sendo que as mais usuais 

incluem: as experimentações e demonstrações; a observação direta dos objetos, fenômenos e 

seres da natureza; a ação sobre imagens de situações experimentais e de objetos, fenômenos 

naturais e dos seres vivos.  

Em seus estudos, Araújo e Abib (2003), asseveram que a utilização adequada destas 

diferentes metodologias no direcionamento das atividades, possuam elas o caráter de 

demonstração, verificação ou investigação, pode proporcionar a aprendizagem de conceitos 
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científicos sem que sejam desconsiderados ou depreciados os conceitos prévios dos alunos. E, 

para a eficiência desse processo, eles apontam dois aspectos fundamentais: a capacidade de 

estimular a participação ativa dos estudantes, despertando sua curiosidade e interesse, e a 

disposição em proporcionar a construção de um ambiente motivador, agradável, cativante e 

rico em situações novas e desafiadoras.  

Sobre esse assunto, várias pesquisas ponderam que as atividades investigativas são 

significativamente diferentes das demonstrações e verificações, pois elas fazem com que os 

alunos tenham um papel intelectual mais ativo durante as aulas. Dentre essas pesquisas, 

destacamos as de Laburú e Zômpero (2011) que citam algumas características que devem 

estar presentes nestas atividades: o engajamento dos alunos para realizá-las; a emissão de 

hipóteses, na qual é possível a identificação dos conhecimentos prévios dos mesmos; a busca 

por informações por meio dos experimentos e da bibliografia; a comunicação dos estudos 

feitos para os colegas de sala. 

Analisando esses estudos e a conclusão as quais chegaram seus pesquisadores, 

defendemos que o quintal da escola satisfaz todos os requisitos para propiciar aos estudantes o 

desenvolvimento da curiosidade e de atitudes investigativas. Por essa razão, discutimos a 

seguir as particularidades de locais que fazem parte desse quintal e que os tornam importantes 

para a compreensão do conteúdo científico. 

2.3.1 Horta escolar 

Até os anos 1960, antes do processo de urbanização ocorrido no Brasil, a horta era 

essencial nas moradias rurais e urbanas. As pessoas dedicavam uma parte do seu tempo para 

cultivar vegetais, como: frutas, hortaliças e plantas medicinais nos quintais. Porém, essa 

prática quase foi perdida pela falta de espaço nos centros urbanos e pelo novo estilo de vida 

da população.  

Hoje em dia, o plantio em pequenas hortas e pomares voltou a se tornar uma atividade 

importante, pois produzir seu próprio alimento de forma adequada pode garantir uma 

alimentação saudável, sem agrotóxicos e seres vivos patogênicos. Essa necessidade 

ultrapassou as fronteiras dos quintais das casas e chegou até a escola, local em que as técnicas 

básicas da agricultura podem ser incorporadas ao ensino de várias disciplinas e ainda facilitar 

a socialização. (HENZ, ALCÂNTARA, 2009) 

A horta escolar é, também, uma maneira de fornecer às pessoas informações sobre seu 

direito à alimentação. Nesse sentido, é importante salientar que existe a lei nº 11.346 de 15 de 
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setembro de 20065 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo 

objetivo é a garantia de acesso à alimentação adequada com medidas diretas e imediatas que 

ampliem a capacidade de subsistência autônoma da população. 

Trabalhar com os alunos na implantação e na manutenção de uma horta no espaço 

escolar fez parte da minha carreira docente, desde os anos 1980, quando me interessei em 

participar de cursos oferecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

São Paulo, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, acreditando 

que a horta pode ser um laboratório vivo para o ensino e aprendizagem em Ciências.  

Interessava-me fazer uma atividade prática interdisciplinar que, ao aliar os conteúdos 

vistos em sala de aula aos conhecimentos dos alunos, proporcionasse: 

- Melhoria na nutrição dos estudantes, complementando a merenda escolar com vegetais 

frescos e sem agrotóxicos; 

- Experiência de contato com o meio ambiente, de tal forma útil e satisfatória, que pudesse ser 

transmitida aos seus familiares e comunidade, usando o conhecimento para o plantio de hortas 

caseiras e comunitárias; 

- O consumo adequado dos vegetais produzidos, através da preparação dos mesmos e o 

conhecimento de seu valor nutritivo, resultando na mudança de hábitos alimentares 

anteriormente prejudiciais à saúde; 

- O respeito e a valorização do meio ambiente e a todos os seres que nele habitam e, por 

conseguinte, a conservação dos ecossistemas e sua biodiversidade. 

A tarefa de planejamento, implantação e cuidado com a horta requer, além de 

conhecimento, certo grau de arrojo e a consciência dos grandes desafios que essa atividade 

impõe: falta de participação e colaboração de outros professores; gestão escolar não 

envolvida; áreas disponíveis para o plantio; recuperar as áreas danificadas; dificuldades para 

obter insumos, mudas e ferramentas; dificuldade com a mão de obra, principalmente na 

implantação, pois o trabalho é essencialmente braçal, exigindo a ajuda de adultos da 

comunidade escolar. 

Segundo Frug (2013), com o desenvolvimento da horta e a adoção dessa prática no dia 

a dia, vão surgindo outros desafios que também experimentei: falta espaço suficiente para que 

todos os alunos possam lidar com a terra e o plantio; agitação dos adolescentes e falta de 

                                                             
5 Lei de Segurança Alimentar e Nutricional disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/consea/conferencia/documentos/lei-de-seguranca-alimentar-e-nutricional>. 
Acesso em 24 fev 2017. 
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comprometimento de alguns deles; horário exíguo para vivenciar as experiências decorrentes 

do trabalho com a terra. 

Para superar esses desafios, aprendi que era necessário um bom planejamento e uma 

boa gestão, além da necessidade de contar com a ajuda dos colegas docentes, dos gestores da 

escola, do caseiro, das merendeiras, dos familiares, de professores de outras escolas, além de 

Organizações Não Governamentais (ONGs), parcerias que, muitas vezes, viabilizaram a 

continuidade no trabalho com a horta. 

Outro fator muito importante no desenvolvimento das hortas, assim como em outras 

atividades práticas, é a avaliação dos resultados. Para verificar se a horta escolar está gerando 

aprendizagem, faz-se necessário comparar o rendimento dos alunos antes e depois da sua 

instalação e, constatado o avanço nos indicadores, podemos atribuir ao trabalho pedagógico 

realizado.  

Observar a relação dos estudantes com o espaço escolar no que se refere aos cuidados 

com a produção e descarte do lixo, uso racional da água e também com a conservação da 

limpeza, é outra forma de avaliação. Talvez, a observação constate que não houve a melhoria 

em alguns comportamentos, razão pela qual há a necessidade de se repensar sobre as 

estratégias até então adotadas. 

Vale ressaltar que, mesmo quando o produto do trabalho não for o esperado, a horta é 

um instrumento educativo que contribui para a valorização do ser humano. A procura das 

causas do insucesso pode ser mais proveitosa ao aluno e ao professor do que o sucesso em si. 

Assim, considerando minha experiência e as pesquisas realizadas, as hortas escolares 

favorecem a interdisciplinaridade, a aprendizagem significativa e a educação ambiental de 

forma não fragmentada, razão pela qual constituem-se em importante espaço pedagógico nas 

aulas de Ciências.   

2.3.2 O jardim  

Eu buscava um antípoda para a pedra impassível. Não sendo ela nem obra 
nem ser, cumpria-me descobrir algo que a um tempo vivesse como planta ou 
animal e fosse concebido, encaminhado, executado em seus menores 
detalhes pela inteligência, a decisão e a escolha. Algo que houvesse saído de 
uma semente, que fosse tributário do crescimento e da morte, e no entanto 
que obra humana fosse, premeditada e realizada como são os poemas, os 
quadros, as estátuas. Nada melhor que os jardins para reunir essas opostas 
condições. Pertencem à natureza viva, são frágeis e perecíveis, sujeitos ao 
sol e à intempérie, mas meditados e realizados por uma capacidade do 
conhecer e governar as energias negligentes ou suspicazes. (CAILLOIS, 
1975)  
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Numa entrevista, Burle Marx conceitua jardim como a “adequação do meio ecológico 

às exigências naturais da civilização” e cita como fonte desse conceito a exigência estética 

pela qual a paisagem é definida, “que não é nem luxo nem desperdício, mas uma necessidade 

absoluta para a vida humana e sem a qual a própria civilização perderia sua razão de ser”. 

(LEENHARDT, 1996, p. 47) 

É nessa perspectiva que pensamos o jardim na escola, um local agradável em que, 

além da fruição, o estudante possa compreender os conceitos de meio ambiente e sua 

preservação, de modo a integrar esse conhecimento à sua vida e à vida das pessoas com as 

quais ele convive. 

No Currículo do Estado de São Paulo – Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

(SÃO PAULO, 2010), a necessidade da integração do aluno com a natureza é descrita num 

dos objetivos do ensino de Ciências: “o que se deseja dos estudantes é que saibam pensar e 

expressar seus pensamentos e não apenas reter informações” e, dessa forma, “contribuir para a 

preservação do meio ambiente, identificando seus elementos, as interações entre ele e o papel 

transformador do ser humano”.  

Seguindo esses propósitos, a primeira atividade programada do ano letivo que 

realizava com os alunos do 6º ano era uma visita ao jardim da escola, um processo 

investigativo cuja sequência abrangia a formulação de hipóteses sobre o que encontrariam lá, 

fase esta que despertava a curiosidade e a imaginação. A seguir, impulsionados pelas 

observações do local, os estudantes identificavam os seres vivos e levantavam algumas 

questões sobre a importância dos fatores não vivos para a sobrevivência deles. Era esperado, 

portanto, que os alunos nas experiências do seu dia a dia pudessem ter aguçada a capacidade 

de examinar mais atentamente o meio que os cercam. 

Na sequência da atividade descrita, havia um trabalho de conservação do local e 

visitas periódicas ao mesmo, procurando alicerçar as bases da aprendizagem de conteúdos 

vistos em sala de aula e sanar as dúvidas trazidas de casa.  

As atividades ao ar livre são um convite à criatividade. Frug (2013, p. 110), argumenta 

que os professores nessas ocasiões “ganham mais espaço e possibilidades para a vivência e a 

experimentação da teoria”, e “aos poucos, aprendem ensinando a lidar com situações 

frequentes na vida”. Os alunos, por sua vez, muitas vezes acostumados a viver confinados nas 

salas, sentados e limitados a ouvir, ler e escrever, têm a oportunidade de explorar o espaço 

com maior liberdade, aprender a se organizar e a realizar experimentações. 

No texto “Jogaram pedras nos lagos”, Célestin Freinet avalia que “infeliz a educação a 

que pretende, pela explicação teórica, fazer crer aos indivíduos que podem ter acesso ao 
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conhecimento pelo conhecimento e não pela experiência” (FREINET, 2004, p.37). As 

palavras em defesa da experimentação, aliadas à defesa de um amplo espaço escolar, levam as 

aulas a se estender para outros locais da escola, outros cantos de aprendizagem. 

No contexto deste trabalho, as ideias de Freinet têm como propósito oferecer uma 

visão do que entendemos por espaços de aprendizagem, locais que se expandem além das 

salas de aula e dos laboratórios. Acreditamos, portanto, que ao apresentar uma parte do 

quintal escolar, pudemos cooperar com as discussões sobre a importância deste espaço para o 

desenvolvimento das atividades práticas no ensino de Ciências. 
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CAPÍTULO 3 - PERCURSO METODOLÓGICO E ANÁLISE DOS DADOS 

“Creio que para resolver qualquer problema que ainda não tenha sido 
resolvido é preciso deixar entreaberta a porta para o desconhecido. É 
preciso manter aberta a possibilidade de não termos toda a razão. De 
outro modo, se já temos uma ideia predefinida, podemos não 
conseguir resolver nada.”  

Richard P. Feynman 

Neste capítulo, fundamentadas pelas referências e discussões até aqui apresentadas, 

mostraremos os resultados do que foi investigado numa escola que atende, em período 

integral, alunos dos anos finais do ensino fundamental na Zona Leste da cidade de São Paulo, 

analisando, através do trabalho de quatro docentes da área de Ciências, o desenvolvimento de 

atividades práticas. 

3.1 Metodologia da pesquisa: o caminho para a investigação 

Diante do propósito de analisar, através da voz e da ação docente, o desenvolvimento 

de atividades práticas nas aulas de Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, 

realizamos uma pesquisa qualitativa em que se pretendeu identificar as concepções que os 

professores têm a respeito dessas atividades, no que tange à utilidade; aos recursos 

necessários; aos espaços escolares utilizados; às aprendizagens desenvolvidas; às condições e 

às dificuldades para sua viabilização. 

A escolha por uma pesquisa qualitativa, em particular o estudo de caso, levou em 

conta o interesse de ter acesso aos documentos e ao contexto natural em que ocorrem as 

atividades escolares, as interações entre os seus partícipes e as experiências surgidas nesse 

ambiente. Segundo André: 

Se o interesse é investigar fenômenos educacionais no contexto 
natural em que ocorrem, os estudos de caso podem ser instrumentos 
valiosos, pois o contato direto e prolongado do pesquisador com os 
eventos e situações investigadas possibilita descrever ações e 
comportamentos, captar significados, analisar interações, compreender 
e interpretar linguagens, estudar representações, sem desvinculá-los 
do contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. 
Assim, permitem compreender não só como surgem e se desenvolvem 
esses fenômenos, mas também como evoluem num dado período. 
(ANDRÉ, 2013, p. 97) 

Num primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre ensino de 

Ciências, formação e prática docente. Além disso, foram pesquisados os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais (PCNs), a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e o Currículo do Estado de 

São Paulo. 

A revisão da literatura abrangeu a leitura exploratória, seletiva, analítica e 

interpretativa sobre o conceito de atividades práticas e a pertinência e relevância do seu 

desenvolvimento pelos docentes para a construção do conhecimento nas aulas de Ciências, 

particularmente nos anos finais do Ensino Fundamental, sob a perspectiva dos autores que 

discutem o tema. 

Com a intenção de investigar como as atividades práticas são desenvolvidas, foi 

adotado como objeto de estudo uma Escola Estadual de Ensino Fundamental da Zona Leste 

da cidade de São Paulo que participa do Programa Ensino Integral (PEI), sendo que o estudo 

de caso focalizou o trabalho de quatro professores de Ciências. 

A região foi assim definida, pois nela trabalhei por vinte e cinco anos como 

professora, atuando como titular de Ciências em escolas estaduais pertencentes à Diretoria de 

Ensino da Região Leste 1, um universo conhecido, o qual poderia contribuir com minha 

pesquisa. A unidade escolar, entretanto, foi indicada pela professora coordenadora geral da 

oficina pedagógica dessa Diretoria, no início do mês de fevereiro de 2016, quando do pedido 

de autorização para realizar minha investigação. 

Na escola fui recebida pela diretora e, também, pela professora coordenadora da área 

de Ciências da Natureza. Ambas explicaram o funcionamento da unidade escolar e, quando 

relatei minha intenção de pesquisa, elas sugeriram que eu acompanhasse as aulas de práticas 

experimentais e das disciplinas eletivas.  

Dessa forma, de março de 2016 até dezembro do mesmo ano, realizamos a coleta de 

dados, processo este que abrangeu os seguintes instrumentos:  

- Questionário com oito questões que nos permitiu conhecer o perfil dos quatro 

professores;  

- Entrevistas semiestruturadas com quatro professores de Ciências, um professor 

estagiário de laboratório e uma professora de Língua Portuguesa que nos favoreceram 

compreender suas percepções sobre o desenvolvimento das atividades práticas nas aulas de 

Ciências; 

- Observação de oito aulas (uma de Práticas Experimentais e três de Disciplinas 

Eletivas no primeiro semestre de 2016 e quatro de Disciplinas Eletivas no segundo semestre 

do mesmo ano).  

- Observação da culminância educacional - exposição dos trabalhos realizados durante 

o segundo semestre de 2016, nas Disciplinas Eletivas;  



54 
 

- Participação na reunião do planejamento do segundo semestre de 2016 das 

Disciplinas Eletivas; 

- Pesquisa documental, principalmente nas Diretrizes do Programa Ensino Integral 

(SÃO PAULO, 2014) e no Plano de Gestão da escola referente ao ano de 2015. 

Adentrando a Escola Estadual Deputado Raul Pilla, convidamos quatro professores de 

Ciências a participar da presente pesquisa e, ao aceitarem, concordaram com a observação de 

suas aulas, com o preenchimento de um questionário e em responder às perguntas de uma 

entrevista. Todos os cuidados éticos foram tomados, incluindo a anuência da gestão da escola 

que relatou a pesquisa nos relatórios enviados à Diretoria de Ensino da qual faz parte. 

Também nos foi autorizado fotografar as dependências da escola. 

Os professores foram identificados com as letras A, B, C e D, conforme a ordem em 

que responderam aos questionários e foram entrevistados. Os questionários foram entregues 

aos professores com o objetivo de traçar o perfil de cada um e as respostas foram enviadas por 

e-mail à pesquisadora (roteiro no apêndice A).  

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado e realizadas na própria escola, sem 

o uso de gravador. Assim, as falas foram escritas pela pesquisadora enquanto eram 

respondidas e algumas partes foram selecionadas para fazer parte deste estudo. O conteúdo 

integral das entrevistas está disponível no apêndice B.  

Para o propósito deste trabalho a entrevista semiestruturada constituiu-se num 

instrumento importante de coleta de dados, pois nos permitiu explorar de forma mais 

abrangente a concepção que os professores têm sobre atividades práticas. A respeito dessa 

técnica, Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998, p. 168), esclarecem que “o entrevistador 

faz perguntas específicas, mas também deixa que o entrevistado responda em seus próprios 

termos”, favorecendo explorar com maior profundidade temas mais complexos.  

As respostas dadas nas entrevistas foram agrupadas de acordo com categorias 

analíticas que podem ser visualizadas no quadro 4. 
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Quadro 4 – Categorias analíticas estabelecidas nas entrevistas 

Categorias analisadas Perguntas correspondentes 

1) Visão do professor sobre as atividades práticas 
no Ensino de Ciências 

- Para você, o que são atividades práticas no 
ensino de Ciências? 
- Em sua opinião, qual a importância das 
atividades práticas no processo ensino-
aprendizagem de Ciências? 
 

2) Planejamento das atividades práticas 
(importância e procedimentos) 

- Como você planeja as atividades práticas: local, 
horário, ideias para realização (materiais 
consultados), escolha e pertinência dos temas? 
 

 3) Desenvolvimento das atividades práticas em 
aula (estratégias, espaços, recursos, interação 
professor / aluno, avaliação e desafios) 

- Fale as “facilidades” que você encontra na sua 
escola para desenvolver adequadamente as 
atividades práticas. 
- O que você considera problemas/dificuldades 
para realizar as atividades práticas? 
- Que sugestões você daria para melhorar a 
utilização de atividades práticas no ensino de 
Ciências, com vistas a instigar a curiosidade e 
propiciar a aprendizagem significativa dos seus 
alunos? 
 

4) Relevância da formação inicial e continuada 
(preparação do professor e sua prática) 

- Durante sua graduação foram realizadas 
atividades práticas nas diversas disciplinas que 
cursou? Que tipos de atividades? Você acredita 
que elas oportunizaram uma experiência positiva 
e que, posteriormente, se mostraram importantes 
ao ministrar suas próprias aulas? 
 

Fonte: autora 

A observação das aulas seguiu um roteiro que abrangeu: a organização para a 

atividade prática (espaço utilizado, recursos, disposição espacial dos alunos, fatores 

ambientais); a gestão do professor; a interação dos sujeitos; o ambiente pedagógico e a 

pertinência dos conteúdos abordados com relação à atividade proposta. 

Durante a coleta de dados, a pesquisadora participou das aulas registrando através da 

escrita e de fotos todas as atividades desenvolvidas pelos professores e alunos. É importante 

evidenciar que os estudantes foram conscientizados da biografia profissional e acadêmica da 

pesquisadora, bem como da finalidade da pesquisa. 

Ao final de cada aula, os diálogos eram organizados e as descrições das atividades 

acompanhadas das análises eram transcritos num diário de bordo. 
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A maioria das aulas ocorreu ao ar livre e foram organizadas em grupos de alunos, 

trazendo muita dificuldade para observação do todo e, assim, reconhecemos que alguns dados 

não foram registrados. Mesmo assim, procurou-se participar das interações e compreender as 

falas e ações dos participantes, alunos e professor. 

No quadro 5 descrevemos o perfil das aulas observadas.  

Quadro 5 – Perfil das aulas analisadas 

Aula Nome da 
Disciplina 

Data Tema  Local  Professores  Nº de 
alunos 

Ano 
curricular 

1 Práticas 
Experimentais 

03/03/16 Vidraria de 
Laboratório 

Laboratório D e 
Estagiário 

25 9º 

2 DE6 - Oficina 
de Engenhocas 

10/03/16 Apresentação 
da DE 

Sala de aula 
convencional 

A e Língua 
Portuguesa 

32 6º e 7º 

3 DE – Oficina 
de Engenhocas 

24/03/16 Projetor 
caseiro com 

celular 

Sala de aula 
convencional 

A e Língua 
Portuguesa 

30 6º e 7º 

4 DE – Química 
da 

TransformAção 

09/06/16 Sabonete 
líquido 

Laboratório B, Língua 
Portuguesa 

e 
Estagiário 

26 8º e 9º 

5 DE - Plantando 
e Reciclando 

Ideias  

02/09/16 Preparação 
de terreno 

para plantio 

Sala de aula 
convencional 
e espaço da 

horta 

A e Língua 
Portuguesa 

22 6º e 7º 

6 DE – Reino 
Raul Pilla 

09/09/16 Biomas 
terrestres 

Sala de aula 
convencional 

C  30 6º e 7º 

7 DE - Plantando 
e Reciclando 

Ideias  

16/09/16 

e 

23/09/16 

Composteira Sala de aula 
convencional 
e espaço da 

horta 

A e Língua 
Portuguesa 

23 6º e 7º 

8 DE - Plantando 
e Reciclando 

Ideias  

04/11/16 Montagem:  
sementeiras,  

horta e 
jardim 

suspensos 

Pátio  A e Língua 
Portuguesa 

23 6º e 7º 

Fonte: autora 

Esse percurso metodológico forneceu importantes subsídios para nossa pesquisa e 

serão relatados à frente. 

                                                             
6 DE – Disciplina Eletiva 
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3.2 Caracterização da Unidade Escolar pesquisada 

Foto 1: Fachada da Escola Estadual Deputado Raul Pilla 

 

Fonte: Acervo da escola 

A Escola Estadual Deputado Raul Pilla, fundada em 02 de dezembro de 1969,  

localiza-se no bairro de São Miguel Paulista, na periferia da Região Leste da cidade de São 

Paulo. A clientela em 2016 era composta de 283 alunos distribuídos em 11 turmas (04 de 6ºs 

anos, 03 de 7ºs anos, 02 de 8ºs anos e 02 de 9ºs anos). Esses alunos, segundo dados do Plano 

de Gestão da escola, são moradores de bairros próximos à escola, bem como de bairros 

distantes, sendo que estes dados são certificados pelo número de alunos que utilizam o 

transporte escolar e/ou ônibus (cerca de 20%). O corpo docente, também em 2016, era 

formado por 19 professores, e o grupo gestor era constituído pela diretora, um vice-diretor, 

uma coordenadora geral e quatro coordenadoras de área. 

Quanto às instalações, a unidade escolar, bem conservada, está construída num terreno 

amplo e é dividida da seguinte forma: 

Área térrea 

- 01 sala da diretora; 

- 01 sala da vice- diretora; 

- 02 salas para coordenação; 

- 02 banheiros para diretoria, secretaria, coordenação e professores (01 feminino e 01 

masculino); 

- 01 sala para funcionamento da secretaria; 

- 01 sala para professores; 



58 
 

- 01 almoxarifado; 

- 01 sala multiuso (vídeo e Arte); 

- 01 sala de laboratório para práticas experimentais de Ciências e Matemática; 

- 01 sala de leitura; 

- 01 sala refeitório para os funcionários. 

Pátio coberto 

- 02 banheiros para alunos (01 masculino e 01 feminino); 

- 02 banheiros com chuveiros; 

- 01 sala para o funcionamento da cantina; 

- 01 cozinha; 

- 01 refeitório com mesas e cadeiras; 

- 02 mesas de tênis de mesa; 

- 01 mesa de pebolim. 

1º andar 

- 06 salas de aula com aparelho multimídia instalado; 

- 01 sala arquivo morto. 

2º andar 

- 06 salas de aula com aparelho multimídia instalado; 

- 01 sala com materiais de Educação Física. 

Área externa 

- 01 quadra coberta; 

- 01 canteiro; 

- 01 estacionamento; 

- 01 caixa d’água. 

Em 2013, a escola passou por uma reorganização ideológica e pedagógica quando 

deixou de ser Escola de Tempo Integral (ETI), projeto do qual participava desde 2006, para 

participar do Programa Ensino Integral (PEI). Portanto, para melhor compreensão desse tipo 

de Programa, explanaremos no próximo item as suas particularidades. 

3.2.1 O modelo de ensino da Unidade Escolar pesquisada: Programa Ensino Integral de 

São Paulo (PEI) 

Na expectativa de oferecer educação integral aos estudantes, diversas experiências de 

ampliação de jornada escolar com implantação de período integral, nas escolas públicas, 

surgiram no Brasil. As primeiras propostas de ETI tiveram como principal mentor Anísio 
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Teixeira (1900-1971), quando da publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação, em 

1932. Com uma visão pragmática da educação integral, ao ocupar o cargo de Secretário de 

Educação da Bahia na década de 1950, ele propôs um projeto de escola pública em tempo 

integral de qualidade, objetivando a formação completa do educando– a Escola Parque 

(Centro Educacional Carneiro Ribeiro), em Salvador. Eboli (1983) descreve o projeto assim: 

Com essa bandeira de vanguarda, iniciou o grupo de trabalho, não a 
construção de uma escola, mas de um conjunto de prédios em que viria 
funcionar a mais completa demonstração de educação integral, em nível 
primário, da América Latina, idealizada por Anísio Teixeira. Do projeto de 
construção do Centro, em linhas gerais, constavam:  
a) Quatro Escolas-classe de nível primário para mil alunos cada, com 
funcionamento em dois turnos;  
b) Uma Escola-parque, com sete pavilhões, destinados às chamadas práticas 
educativas, onde os mesmos alunos completavam sua educação, em horário 
diverso, de maneira a oferecer àqueles meninoso dia completo de 
permanência em ambiente educativo. (ÉBOLI, 1983, p. 12) 

Depois desse projeto, talvez o caso mais conhecido de ETI seja o dos Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEPs), que funcionaram no Rio de Janeiro de 1985 a 1994. 

Projetadas por Oscar Niemeyer e idealizadas por Darcy Ribeiro, essas escolas eram de tempo 

integral para estudantes do Ensino Fundamental, e tinham o objetivo de ultrapassar o fracasso 

escolar nas classes populares da população e garantir-lhes a apropriação dos conhecimentos e 

habilidades que os aparelhassem para uma vida mais digna. 

No mesmo período dos CIEPs, foi implementado pelo governo de São Paulo o 

Programa de Formação Integral da Criança (PROFIC), que funcionou de 1986 a 1993. 

Segundo Guará (2006, p.18), “diferentemente das experiências dos CIEPs, o PROFIC, desde 

sua implantação, substituiu a construção de prédios pelo uso dos espaços da escola e das 

entidades parceiras”.  

Após a experiência com o PROFIC, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

na mesma perspectiva de promover a educação integral dos alunos, institui em algumas 

escolas da rede pública estadual de São Paulo, no ano de 2005, o Projeto Escola de Tempo 

Integral (SÃO PAULO, 2005), com o objetivo de prolongar o tempo diário de permanência 

dos alunos de ensino fundamental (de 5 para 9 horas) e, assim, ampliar suas possibilidades de 

aprendizagem, com as oficinas curriculares compostas por: Orientação para Estudo e 

Pesquisa, atividades de Linguagem e de Matemática, atividades Artísticas, 

Esportivas/Motoras e de Participação Social. 

Na mesma linha de expansão e aperfeiçoamento da política de educação Integral, 

estabelece-se, em 2011, o Programa Educação – Compromisso de São Paulo, como estratégia 
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para a melhoria da qualidade do ensino e, portanto, do avanço na aprendizagem dos alunos 

(SÃO PAULO, 2011).  

Nesse contexto, em 2012, foi criado o Programa Ensino Integral - PEI (SÃO PAULO, 

2012), mais uma alternativa para a expansão da educação integral, na intenção de formar 

alunos autônomos, solidários e competentes por meio da excelência acadêmica e do seu 

Projeto de Vida. Para isso, esse modelo de ensino prevê jornada integral de alunos, currículo 

integrado, matriz curricular diversificada, Regime de Dedicação Plena e Integral dos 

educadores, inovação em tecnologia educacional e infraestrutura que atenda às necessidades 

pedagógicas do Programa.  

Os princípios que norteiam o PEI encontram-se ancorados na concepção de educação 

presentes nos artigos 1 e 2 da  Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei 9394/1996): “a Educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

O modelo pedagógico do PEI7 estabelece uma matriz curricular formada por uma 

Parte Diversificada, cujas atividades pretendem ampliar, aprofundar e diversificar os 

temas/conteúdos das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum. 

O PEI adota, no campo filosófico e educacional, os seguintes princípios: 

- Os Quatro Pilares da Educação - “aprender a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a 

conviver” e “aprender a ser”;  

- A Pedagogia da Presença - presença afirmativa dos profissionais na vida do aluno; 

- Educação interdimensional - implica a consideração da aprendizagem em outras dimensões, 

para além da racional, e a construção de um olhar mais amplo sobre os diferentes aspectos e 

nuances da realidade, o que favorece o desenvolvimento e a harmonização entre as dimensões 

intrínsecas ao ser humano: o logos; o pathos; o eros e o mytho. 

- Protagonismo Juvenil - segundo esse princípio, é necessário promover a criação de espaços e 

condições que possibilitem aos alunos o envolvimento em atividades direcionadas à solução 

de problemas reais, em que eles atuem como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso.  

As metodologias do PEI são: o Projeto de Vida (eixo estruturante, ver figura 3); 

Protagonismo Juvenil; Líderes de Turma; Clubes Juvenis; Disciplinas Eletivas; Acolhimento; 

Processo de Nivelamento; Tutoria; Orientação de Estudos e Práticas Experimentais (no 

Ensino Médio ocorre a pré-iniciação científica). 

                                                             
7 Diretrizes do Programa Ensino Integral – Caderno do Gestor. Disponível em 
 < http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf >. Acesso em 24 nov. 2016. 



 

Figura 3 -  Representa o Projeto de Vida como eixo central da escola, alicerçado na Base Nacional 
Comum e articulado a todas as metodologias do Progra

Fonte:     Diretrizes do Programa Ensino Integral 

Desde 2013, a unidade escolar focalizada neste trabalho

Assim, para formar o jovem idealizado, os professores da escola têm como enfoque tratar o 

aluno como fonte de iniciativa, não sendo passivo no processo pedagógico. Para tanto, toda a 

equipe escolar se empenha

Nacional Comum e das disciplinas da Parte Diversificada, a fim de apoiarem a elabo

consecução dos Projetos de vida dos alunos

Portanto, o processo de aprendizagem dos estudantes 

com a finalidade de se detectar os dificultadores e facilitadores no avanço

de proficiência observados 

Processo - AAP e avaliações bimestrais) e externas (Saresp e Saeb).

3.2.2 Resultados alcançados pela escola em avaliações externas

Destacaremos os resultados alcançados pela escola 

externas, após sua integração ao

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, em setembro de 2016, os resultados do 

IDEB no Brasil. Este índice
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Vide: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil
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O Ministério da Educação (MEC) divulgou, em setembro de 2016, os resultados do 

de Estudos e Pesquisas Anísio 
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Teixeira (Inep), em 2007, e é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar no Censo 

Escolar e as médias de desempenho nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb), que compreende três tipos de avaliação: a Avaliação Nacional da Educação 

Básica (Aneb) que abrange, de maneira amostral, alunos das redes públicas e privadas do país, 

em áreas urbanas e rurais, matriculados no 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental e no 3º ano 

do Ensino Médio; a Avaliação Nacional de Rendimento Escolar (Anresc/Prova Brasil), 

avaliação censitária envolvendo os alunos do 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas das redes municipais, estaduais e federais e Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA) que é também uma avaliação censitária envolvendo os alunos do 3º ano 

do Ensino Fundamental das escolas públicas. 

O IDEB é o principal indicador da qualidade do ensino básico no Brasil. Em uma 

escala de 0 a 10, sintetiza dois conceitos: a aprovação escolar e o aprendizado em Português e 

Matemática9. 

Os resultados10 e as metas alcançados pela escola estão nas tabelas a seguir: 

Tabela 1- IDEB observado na Escola Estadual Deputado Raul Pilla nos anos de 2009, 2011, 

2013 e 2015. 

Ano  2009 2011 2013 2015 

IDEB observado 3,6 3,5 3,7 5,1 

Fonte: Portal do Inep 

 

Tabela 2 - Metas projetadas do IDEB para a Escola Estadual Deputado Raul Pilla nos anos 

de 2011, 2013 e 2015. 

Ano  2009 2011 2013 2015 

IDEB projetado - 3,8 4,1 4,4 

Fonte: Portal do Inep 

Com esses dados, podemos constatar que a escola apresentou um aumento 

significativo nos seus índices, inclusive ultrapassando as metas estipuladas, o que demonstra, 

ainda que preliminarmente, a melhoria do desempenho escolar dos estudantes. 

                                                             
9 Vide: <http://www.qedu.org.br/ideb#o-que-e>. Acesso em 25 set.2016. 
10

 Dados em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=2579371>. Acesso em 
25.set.2016 
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Prova Brasil  

Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala. De 

acordo com o número de pontos obtidos na competência avaliada, os estudantes são divididos 

em quatro níveis de proficiência: 

Avançado – aprendizado além da expectativa. Recomendam-se para os alunos, neste nível, 

atividades desafiadoras. 

Proficiente – os alunos neste nível encontram-se preparados para continuar os estudos. 

Recomendam-se atividades de aprofundamento. 

Básico – os alunos neste nível precisam melhorar. Sugerem-se atividades de reforço. 

Insuficiente – os alunos neste nível apresentaram pouquíssimo aprendizado. É necessária a 

recuperação de conteúdos. 

Os alunos com aprendizado adequado são aqueles que estão nos níveis proficiente e 

avançado. Na tabela abaixo estão os resultados11 alcançados pela escola pesquisada, 

evidenciando a porcentagem de alunos com aprendizado adequado nas provas dos anos 2011, 

2013 e 2015. 

Tabela 3 - Porcentagem de alunos dos 9ºs anos da Escola Estadual Deputado Raul Pilla com 

aprendizado adequado na Prova Brasil nos anos de 2011, 2013 e 2015. 

                  2011 2013 2015 

Português 19% 14% 28% 

Matemática 0% 6% 26% 

Fonte: Portal do Inep 

Em 2015, quarenta e nove alunos de 9º ano fizeram a prova e 28% deles (14 alunos) 

aprenderam o adequado na competência leitora e interpretação de texto; 26% (13 alunos) 

aprenderam o adequado na competência de resolução de problemas. 

Podemos perceber uma grande evolução do rendimento em 2015, principalmente  em 

Matemática, que no ano de 2011 não apresentava nenhum aluno no nível adequado.  

Se compararmos os dados em Português, com os resultados obtidos no Brasil (30%), 

no Estado de SP (33%) e na cidade de SP (28%), a escola ainda está abaixo dos índices 

nacional e estadual, mas está no mesmo patamar municipal. 

                                                             
11

 Dados disponíveis em: < http://www.qedu.org.br>. Acesso em 07.fev.2017. 
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Em Matemática, no Brasil, 14% dos alunos alcançaram o nível adequado, no Estado 

de São Paulo, 16%, e, na cidade de São Paulo, 11%. Os índices alcançados pela escola foram 

bem acima dos outros, demonstrando uma melhoria na aprendizagem. 

 

IDESP 

O Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo – IDESP é o 

indicador que avalia a qualidade das escolas estaduais paulistas em cada ciclo escolar. Na 

avaliação são considerados dois critérios complementares: o desempenho dos alunos no 

SARESP (o quanto aprenderam) e o fluxo escolar (em quanto tempo aprenderam). 

A Unidade Escolar apresenta os seguintes dados: 

Tabela 4 - IDESP – Escola Estadual Deputado Raul Pilla 12 

 2013 2014 2015 2016 

Língua Portuguesa 2,3077 3,7040 3,6300 3,9300 

Matemática 1,881 2,3463 3,4813 3,2767 

Indicador de desempenho 2,09 3,03 3,56 3,60 

Indicador de fluxo 0,9153 0,9510 0,9623 0,9872 

IDESP 1,91 2,88 3,43 3,55 

Fonte: Portal do IDESP 

Como pode ser visto, em Língua Portuguesa houve uma melhoria de 2013 para 2014. 

Depois uma leve queda de 2014 para 2015. De 2015 para 2016 houve, novamente, uma 

melhoria no índice. Em Matemática, os índices estão em ascensão de 2013 até 2015, mas de 

2015 para 2016 ocorre uma pequena queda. 

Quanto aos indicadores de desempenho e fluxo, os índices apresentam uma elevação 

constante nos anos analisados. O IDESP também apresenta um aumento nesses mesmos anos. 

Observando todos os dados, é possível depreender que a escola está exibindo 

progresso no seu desempenho. 

Finalizada a caracterização da escola, prosseguiremos com o perfil dos professores 

pesquisados. 

 

 

                                                             
12 Dados disponíveis em < http://idesp.edunet.sp.gov.br/o_que_e.asp>. Acesso em 07 fev. 2017. 
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3.3 Perfil dos professores 

Descreveremos o perfil dos professores de Ciências pesquisados composto de 

informações de cunho pessoal (relacionados à idade e ao sexo), da formação acadêmica e da 

atuação profissional. 

Os dados foram organizados em tabelas para facilitar as análises e adotamos as letras 

A, B, C e D para nomear cada um dos professores. 

Tabela 5 – Idade e sexo dos professores pesquisados 

Professor Sexo Idade 

A Feminino 52 

B Feminino 50 

C Feminino 47 

D Masculino 54 

Fonte: autora 

Dos professores de Ciências da escola, três são do sexo feminino (75%). Com relação 

à idade dos professores, três têm entre 50 e 54 anos (75%) e um está na faixa dos 40 aos 49 

anos.  

A título de comparação, nas escolas do Estado de São Paulo que participaram da Prova 

Brasil em 201113 e cujos professores responderam ao questionário aplicado, 86% eram do 

sexo feminino e 14% do sexo masculino; apenas 2% tinham até 24 anos de idade, 40% tinham 

entre 40 e 49 anos e 12% tinham entre 50 e 54 anos.   

 

 

 

 

 

                                                             
13 Dados disponíveis em: <http://www.qedu.org.br>. Acesso em  20 set. 2016. 
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Tabela 6 – Formação acadêmica dos professores pesquisados 

Professor Graduação Pós-graduação 

A Ciências Biológicas com 
habilitação em Biologia 

Especialização em Ensino de 
Ciências, Análises Clínicas e 

Psicopedagogia 

B Ciências Biológicas com 
habilitação em Química e 

Pedagogia 

__ 

C Ciências Biológicas com 
habilitação em Química, 
Farmácia e Pedagogia 

Especialização em Saúde 
Pública 

D Ciências Biológicas com 
habilitação em Biologia 

___ 

Fonte: autora 

Todos os professores têm graduação em Ciências Biológicas, dois têm especialização 

em áreas afins, dois também são formados em Pedagogia.  

Tabela 7 – Atuação profissional dos professores pesquisados 

Professor Tempo de 
docência 
(anos) 

Tempo de 
docência na 
área de 
Ciências 
(anos) 

Nº de 
escolas em 
que trabalha 

Nº de aulas 
semanais (em 
classe) 

Nº de aulas 
semanais 
(trabalho 
pedagógico) 

A 23 23 01 28 12 

B 19 19 01 28 12 

C 14 14 02 42 12 

D 28 28 01 28 12 

Fonte: autora 

Para uma análise mais consistente dos dados da tabela, tornam-se relevantes algumas 

informações sobre o regime de admissão e trabalho do professor nas escolas que fazem parte 

do PEI: 
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- A carga horária dos docentes no PEI é de 8 (oito) horas diárias, correspondendo a 40 

(quarenta) horas semanais (Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI), e respeitados o 

campo de atuação e as habilitações/qualificações que possua, compreende obrigatoriamente 

disciplinas da Base Comum, da Parte Diversificada e das atividades Complementares. (São 

Paulo, 2014) 

- O RDPI proporciona aos professores uma gratificação salarial de 75% do salário 

base; 

- As escolas participantes do PEI não comportam cargos, portanto não há docentes 

lotados nessas unidades. O motivo está na necessidade de transferir aqueles que não querem 

mais permanecer no Programa ou que não apresentem desempenho considerado suficiente. 

- Para atuar nessas unidades do PEI, os docentes precisam passar por um processo 

seletivo e possuir, entre outros requisitos: licenciatura plena; titularidade de cargo ou função-

atividade; experiência mínima de três anos no magistério público estadual. Também devem 

aderir, voluntariamente, ao RDPI. 

Consideradas as informações, notamos que os docentes apresentam uma relevante 

experiência pedagógica, formação acadêmica sólida e maior quantidade de tempo para o 

trabalho pedagógico (reuniões para planejamento e formação) em comparação aos professores 

que não atuam nesse tipo de Programa.  

O aumento no número de horas-atividade é defendido por um grande número de 

pesquisadores e educadores, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de 

atividades práticas. Krasilchik é uma dessas vozes, pois, para ela: 

A preparação das aulas, a elaboração do material didático, a organização do 
equipamento para aulas práticas, a limpeza deste mesmo equipamento 
requerem bastante tempo do professor. Além disso, o atendimento aos 
alunos fora do horário regular, para tirar dúvidas e orientar projetos de 
investigação, também consome tempo. A discussão de professores de uma 
área, para programação conjunta, ou dos professores de uma escola, para 
análise de problemas e busca de decisões coletivas, são outros tipos de 
atividades que demandam tempo. (KRASILCHIK, 2012, p. 68) 

Acompanhando o trabalho na escola tivemos a chance de validar essas palavras e, por 

essa razão, consideramos imprescindível a discussão sobre a relação entre a ampliação de 

tempo na escola e a melhoria nas condições de trabalho do professor e na qualidade do ensino 

de Ciências. 
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3.4 Apresentação e análise dos dados 

As aulas observadas e as entrevistas realizadas tiveram o propósito de investigar como 

os professores de Ciências concebem o uso de atividades práticas nas suas aulas, quais as 

estratégias, espaços e recursos que utilizam e os desafios que encontram para desenvolvê-las 

nos anos finais do ensino fundamental.  

Na análise das respostas dadas durante as entrevistas, buscamos identificar o que os 

professores definiam como atividades práticas e sua importância para o ensino de Ciências. 

Também nos interessou entender como essas atividades são planejadas e quais desafios eles 

encontram para desenvolvê-las. Para complementar, questionamos sobre as experiências de 

cada um com a realização de atividades práticas na formação inicial e pedimos que eles 

sugerissem formas de aprimorar o desenvolvimento destas atividades nas aulas de Ciências. 

Nas aulas, investigamos as estratégias desenvolvidas, a organização para a atividade 

prática (espaço utilizado, recursos, disposição espacial dos alunos, fatores ambientais), a 

gestão do professor, a interação dos sujeitos, o ambiente pedagógico e a pertinência dos 

conteúdos abordados com relação à atividade proposta e, por fim, os desafios encontrados. 

Tanto para as observações das aulas quanto para as respostas das entrevistas, 

estabelecemos quatro categorias para direcionar as análises. São elas:   

1) Visão do professor sobre as atividades práticas no Ensino de Ciências; 

2) Planejamento das atividades práticas (importância e procedimentos); 

3) Desenvolvimento das atividades práticas em aula (estratégias, espaços, recursos, 

interação professor / aluno, avaliação e desafios); 

4) Relevância da formação inicial e continuada (preparação do professor sua prática). 

Para André (2013, p.101), a “categorização por si só não esgota a análise”. Assim, é 

necessário que o pesquisador acrescente algo ao que já se conhece sobre o assunto, superando 

assim a simples descrição dos fatos. Nesse contexto, abordamos a análise dos dados coletados 

em diálogo com o referencial teórico e ao fazer isso, estabelecemos conexões e relações que 

nos possibilitaram indicar o que descobrimos de forma mais abrangente e que esperamos 

contribua para a reflexão sobre o desenvolvimento de atividades práticas no Ensino de 

Ciências, com vistas à melhoria nas condições da prática do professor e na sua formação.  
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3.4.1 As entrevistas 

Agrupamos as respostas de acordo com as categorias analíticas estabelecidas: Visão 

do professor sobre as atividades práticas no Ensino de Ciências; Planejamento das atividades 

práticas (importância e procedimentos); Desenvolvimento das atividades práticas em aula 

(estratégias, espaços, recursos, interação professor / aluno, avaliação e desafios); Relevância 

da formação inicial e continuada (preparação do professor sua prática).  Os professores foram 

representados por A, B, C e D como forma de preservar suas identidades. 

3.4.1.1 - Visão do professor sobre as atividades práticas no ensino de Ciências 

A primeira pergunta da entrevista feita aos professores foi o que eles entendiam por 

atividades práticas no ensino de Ciências. Para maioria, atividades práticas significam 

contextualizar o conhecimento, estar no laboratório e que proporcionam aprendizado. As falas 

a seguir ilustram esses aspectos:  

São atividades que contextualizam o conteúdo, melhoram o entendimento da 
teoria. Surgem algumas palavras como lúdico, desafio, motivação. 
(Professor A) 

Quando penso em atividades práticas, logo penso no laboratório, nos 
materiais de um laboratório. Nessa escola temos laboratório e fica mais fácil. 
Só uma observação, nem todos os experimentos necessitam de sala 
específica. (Professor B) 

Tudo aquilo que consiga construir, sistematizar. Nem todo o experimento dá 
certo, é legal que dê errado para poder discutir (questionamentos). (Professor 
C) 

São atividades que proporcionam uma ampliação no conhecimento que o 
aluno possui e, assim, possibilitam uma melhor compreensão daquilo que o 
professor ensina em aula. O ensino no laboratório tem que ter organização e 
gerar interesse nos alunos. (Professor D) 

Para caracterizar as atividades práticas, os professores B, C e D associam às aulas no 

laboratório com o intuito de fazer experimentos. Esse olhar não encontra respaldo na 

definição que fizemos nesse trabalho: um recurso didático à disposição do professor, que 

inclui todos os trabalhos em que o aluno esteja ativa, emocional e cognitivamente envolvido e 

nesse contexto, engloba o trabalho laboratorial, o trabalho de campo e o trabalho 

experimental.  

O fato dos professores entenderem a aula prática como aquela em que ocorre uma 

prática laboratorial, corrobora os dados encontrados por Andrade e Massabni (2011). Na 
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pesquisa por eles realizada, constatou-se que a maioria das professoras de Ciências 

entrevistadas tinha a mesma compreensão limitada dessas atividades.  

Os professores A, B e D atribuem às atividades práticas fatores importantes para o 

ensino/aprendizagem: a contextualização do conteúdo, o desafio, a realização, a construção de 

algo e a ampliação do conhecimento. Unir o trabalho prático à relevância dos conteúdos como 

esses professores fizeram está de acordo com as argumentações de Krasilchik (2012) que 

destaca o poder desse encontro para o progresso real do ensino de Ciências. 

 Sobre a importância das atividades práticas, todos os professores atribuíram a essas 

atividades a motivação para as aulas, como podemos observar nos trechos a seguir:  

Elas motivam para as aulas. (Professor A)  

Eles (alunos) ficam instigados a entender diversos fenômenos. (Professor B) 

 Eles (alunos) trouxeram exemplos do dia-a-dia e foi muito legal. (Professor 
C)  

As atividades práticas podem despertar a curiosidade [...] (Professor D) 

A motivação dos alunos é realmente um aspecto positivo para que eles “entrem no 

clima” da aula, mas só isso não determina o sucesso da atividade.  Para Praia, Cachapuz e Gil-

Pérez (2002a), a tentação em experimentar e espetacularizar os fenômenos que podem 

ocorrer, pode gerar o efeito contrário, ou seja, os aspectos motivacionais perdem o sentido 

trazendo prejuízo para a aprendizagem. 

Associado à importância das atividades práticas, um fator importante aparece na fala 

do Professor D, a necessidade de um trabalho conjunto para promoção da aprendizagem:  

[...] para serem desenvolvidas plenamente é necessária a participação do 
professor, do aluno e da gestão. Assim, ocorre um aprendizado gostoso e 
investigativo. 

Para contextualizar a resposta, os professores deram exemplos de atividades que eles 

fizeram com os estudantes, procurando mostrar a importância das atividades práticas:  

Por exemplo, o plantio de vegetais durante a eletiva neste semestre motivou 
uma das alunas a fazer horta em casa. Ela preparou o solo do quintal e 
plantou algumas coisas. Achei bem legal.  (Professor A) 

 Na eletiva do primeiro semestre que você viu na apresentação dos trabalhos 
do final de semestre, o conteúdo de química foi bem explorado, pois 
fabricamos sabão, detergente [...] os alunos se interessaram muito e, por isso, 
acho que compreenderam melhor alguns assuntos que eles consideram 
difíceis, como as transformações químicas. (Professor B) 
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No caso da cultura de fungos que eu já falei, muitos “não deram certo” 
(aspas a pedido da professora) e foi muito rica a discussão. (Professora C) 

Acreditamos que os exemplos da prática pedagógica, bem como as visões que os 

professores têm sobre as atividades práticas e que foram relatadas nas suas respostas, estão 

intimamente ligados as crenças, saberes e valores que os docentes possuem, enfim, estão 

integradas à sua história de vida. Duas dessas crenças já foram discutidas anteriormente e 

podem ser evidenciadas na categoria que acabamos de apresentar e analisar: a garantia da 

motivação dos alunos frente ao desenvolvimento de atividades práticas e a necessidade de 

laboratório para realizá-las.  

Ponte (1992) argumenta que as crenças representam uma parte do conhecimento 

relativamente pouco elaborada e com fraca confrontação com a realidade, e as concepções, 

por outro lado, correspondem “ao pano de fundo organizador dos conceitos” (p. 196) tendo 

uma natureza fundamentalmente cognitiva. Ele também salienta que “estreitamente ligadas às 

concepções estão as atitudes, as expectativas e o entendimento que cada um tem do que 

constitui o seu papel numa dada situação” (p. 196), condicionando a forma de abordagens das 

tarefas que nem sempre são as mais adequadas.   

Compreender as crenças ou a estrutura das crenças dos professores torna-se 

importante, na medida em que elas podem influenciar percepções e julgamentos das pessoas, 

que por sua vez podem afetar o comportamento dos professores em sala de aula. 

(BEJARANO e CARVALHO, 2003).  Assim, confiamos que dar oportunidade ao professor 

durante a sua formação e na sua prática de refletir sobre suas concepções e crenças favoreça a 

discussão crítica das situações de ensino e aprendizagem em Ciências.  

3.4.1.2 -  Planejamento das atividades práticas  

A importância do planejamento das aulas foi assim descrito:  

Tem que ter um planejamento e o professor precisa ter em mente que nem 
tudo pode dar certo e aí tem que reavaliar. (Professor C)  

Tenho cuidado de seguir o planejamento, pois ele é importante para ter uma 
direção. (Professor A) 

Os professores utilizam o espaço da escola para realizar o planejamento de suas aulas, 

mas muitas vezes complementam o trabalho em suas residências. As falas a seguir ilustram 

essa constatação:  
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Planejo minhas atividades na escola, durante as aulas destinadas a isso. 
(Professor A) 

[...] inclusive, nos finais de semana preparo aulas. (Professor B) 

Preparo as atividades aqui na escola, mas muitas vezes preparo em casa, 
também. (Professor C). 

Os materiais consultados para planejar as aulas são: livros didáticos, revistas, internet 

e os Cadernos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo:  

Consulto livros didáticos, revistas e a internet. (Professor A) 

Sigo o conteúdo (currículo do Estado) e utilizo os cadernos da 
Secretaria da Educação. Uso também o livro didático e a internet. 
(Professora C) 

A escolha das atividades vem ao encontro do que está contido no 
caderno do aluno (Secretaria da Educação)[...] (Professor D) 

A pertinência dos temas para planejar foi citada apenas pelo Professor D quando ele 

alega que dá “prioridade às atividades que exercem grande fascínio por parte dos alunos”. 

Com relação a essa resposta, não conseguimos determinar como a escolha é realizada na 

prática. 

Além das respostas que mostraram de forma implícita (utilização do material 

pedagógico fornecido pela Secretaria da Educação) a preocupação dos professores em 

acompanhar os preceitos estabelecidos no currículo do Estado de São Paulo, pudemos notar 

que na escola pesquisada, há um esforço coletivo para planejar de forma significativa as 

atividades que serão trabalhadas com os alunos. Reuniões gerais e de área são realizadas 

frequentemente. Esse fato não passou despercebido pela Professora B: “Atribuo à forma 

como a escola é gerida a cobrança pela preparação dos professores”. Ela ainda confidenciou 

que “nunca estudei tanto como nessa escola e acho isso muito importante, pois tira o professor 

da mesmice”. 

Ao presenciar uma dessas reuniões (vide apêndice M) , na qual os professores 

participaram ativamente e empenhados na estruturação das disciplinas eletivas, constatou-se 

que as propostas da Coordenadora promoveram o envolvimento e a sensibilização dos 

professores. Assistindo a outras reuniões ao longo do segundo semestre de 2016, observamos 

também o desenvolvimento das propostas e o cumprimento das decisões no cotidiano da 

escola.  Associei o que vi ao conceito de escola reflexiva desenvolvido por Isabel Alarcão. 

Segundo ela, uma escola reflexiva é uma “organização (escolar) que continuadamente se 

pensa a si própria, na sua missão social e na sua organização, e se confronta com o desenrolar 
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da sua atividade em um processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo”. 

(ALARCÃO, 2001, p. 25) 

O planejamento contínuo foi citado pelos professores como essencial no sucesso das 

atividades realizadas e no bom desempenho dos alunos, e o acompanhamento da gestão 

escolar foram citados pelos professores como essenciais no sucesso das atividades realizadas. 

O professor B, sobre formação continuada, completou: “Aqui na escola temos as reuniões de 

formação em que dividimos experiências, um professor ajuda o outro. Isso ajuda bastante.” 

Tivemos a oportunidade de presenciar essas reuniões e constatamos o empenho em promover 

o envolvimento e a sensibilização dos professores. 

Evidentemente, muitas são as dificuldades para planejar uma atividade prática, 

causando por vezes a não utilização das mesmas nas aulas de Ciências. Sobre esse assunto, 

Villani (1991, p. 167) argumenta que considerar o planejamento como uma atividade que 

merece um esforço adicional é fundamental para que ele possa ter efeitos consideráveis. 

3.4.1.3 - Desenvolvimento das atividades práticas em aula  

Quando questionados sobre as condições para o aperfeiçoamento na realização de 

atividades práticas nas aulas de Ciências, os professores reportaram-se à preparação adequada 

para ministrarem essas aulas, aos aspectos materiais e também à necessária integração entre 

os sujeitos da comunidade escolar: 

Os cursos de formação de professores precisam estimular e orientar para sua 
prática. As escolas devem oferecer os recursos mínimos necessários para que 
elas ocorram, tempo para planejamento, materiais e locais adequados. 
(Professor A)  

Acho que a preparação dos professores é o mais importante. (Professor B)  

...é necessária a participação ativa e o envolvimento de todas as pessoas da 
escola, alunos, professores, gestores, funcionários e o apoio da família destes 
alunos. (Professor D) 

Em contrapartida, os professores relatam as “facilidades” que encontram na Unidade 

Escolar para desenvolver adequadamente as atividades práticas. Por fazer parte do PEI, a 

escola tem muitos recursos, quando comparados às outras unidades estaduais que não fazem 

parte do mesmo programa. Esse é um aspecto positivo evidenciado pelos docentes e que 

auxilia no trabalho pedagógico:  

Por ser uma escola de tempo integral e possuir laboratório, fica mais fácil 
desenvolver as atividades. (Professor D)  
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A escola possui recursos tecnológicos que agilizam o desenvolvimento das 
atividades. (Professor A)  

A escola apresenta recursos como o laboratório de ciências, datashow em 
cada sala, netbook para cada aluno, sala multiuso, sala de leitura. (Professora 
B) 

A única resposta dissonante foi da Professora C: “O que eu faço aqui já fazia em 

outras escolas e acredito que aqui é a mesma coisa”. A reflexão que se faz dessa fala nos 

conduz ao trabalho da professora em sala de aula, ao envolvimento dela com as propostas da 

escola e com seus pares, portanto há de se indagar qual o motivo da indiferença com fatores 

que a maioria dos professores julgou importante para desenvolver as atividades práticas. 

Quando questionados sobre as dificuldades que encontram para realizar as atividades, 

os professores citam a falta de material de consumo:  

O principal problema é a falta de materiais de consumo. Dependendo do 
experimento, o professor compra. (Professor B) 

Minha dificuldade é não ter todos os materiais de consumo. (Professor C) 

Os estudos realizados por Krasilchik (2012) fortalecem o aspecto negativo que a 

deficiência de materiais causa. Ela argumenta que: “Esta situação leva muitos professores a 

resignarem-se a não dar aulas práticas. Alguns renitentes acabam dando, tendo, porém, que 

gastar muito de seu tempo e dinheiro para obtenção do material de consumo, indispensável.” 

(p.62) 

O número excessivo de alunos durante as aulas no laboratório foi outro fator relatado 

durante as entrevistas como um entrave para a realização dos experimentos: “Minha dificuldade 

é com o número excessivo de alunos por sala nas aulas práticas” (Professor D). 

Convém esclarecer que, nas aulas de Práticas Experimentais nessa escola, a média de 

alunos por turma é de 25, número esse que corresponde satisfatoriamente à capacidade do 

laboratório. Mesmo com essa realidade, algumas razões podem ser listadas para que um 

número inadequado de alunos em sala consista num complicador durante a aula, e prejudique 

a aprendizagem: indisciplina; acidentes, principalmente no laboratório; inexistência de uma 

atenção mais individualizada. 

Outro aspecto dificultador citado pela Professora B é a excessiva burocracia:  

Outro problema é a burocratização, temos que preencher várias fichas de 
cada aluno, de cada aula. Ao mesmo tempo em que isso nos ajuda no 
acompanhamento do processo, também exige muito tempo que poderia ser 
usado para outras coisas.  
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Caracteriza-se nessa resposta o dilema do professor, ao mesmo tempo que ele rejeita o 

trabalho burocrático, admite a importância do mesmo. 

Em suma, para o desenvolvimento eficaz de aulas que usam atividades práticas, vários 

aspectos devem ser considerados, e a boa formação docente é um deles. 

 

3.4.1.4 - Relevância da formação inicial e continuada (preparação do professor e sua 

prática) 

Com o intuito de investigar a visão dos professores sobre a importância de se trabalhar 

com atividades práticas, pedimos um relato sobre as aulas práticas que eles tiveram na 

formação inicial e perguntamos se elas oportunizaram uma experiência positiva. Por fim, 

questionamos a influência delas nas aulas que eles ministram. Eles responderam assim:  

 

Acho que a formação acadêmica inicial não é suficiente para a realização de 
atividades práticas. O que contribuiu para a consolidação da minha formação 
para esse objetivo foi trabalhar em indústria química e farmacêutica. 
(Professor A) 

Foi uma boa experiência (formação inicial) e me ajudou muito no cotidiano 
da escola. Considero a formação continuada muito importante também. 
(Professor B) 

Tive aulas de Biologia dos invertebrados, Química, Bioquímica. Também 
sou formada em Farmácia. Estas experiências foram positivas e várias coisas 
que aprendi me ajudaram quando comecei a lecionar e ao longo da minha 
carreira [...] mas continuo a estudar. A formação continuada é muito 
importante para me manter atualizada. (Professor C) 

Minha formação inicial me deu condições para que eu pudesse realizar com 
segurança algumas atividades, mas a formação continuada proporcionou 
mais segurança e ampliou meu leque de atividades. (Professor D) 

O conjunto de professores da escola pesquisada parece encerrar profissionais bem 

formados e bem preparados para a ação docente, e que abraçaram as diretrizes do PEI. 

Também, preocupam-se em compartilhar as experiências e acompanhar os alunos na direção 

da aprendizagem científica. Eles consideram a formação inicial importante, mas salientam que 

continuar estudando é essencial para o exercício docente. 
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3.4.2 As aulas 

A observação das aulas foi mais um instrumento utilizado em nosso estudo para 

investigar o desenvolvimento das atividades práticas. Para a análise, consideramos: a gestão 

da aula; o discurso do professor; a interação dos sujeitos (aluno e professor); o caráter da 

atividade prática (demonstração, verificação, experimentação); os espaços utilizados para a 

aula; os recursos disponíveis e, por fim, os desafios encontrados.  

Analisadas em conjunto, as entrevistas e as aulas têm o objetivo de responder às 

questões desta pesquisa que abrangem as concepções e a prática em sala de aula sobre a 

utilização de atividades práticas no Ensino de Ciências. 

Aula 1 

Primeira aula dessa disciplina no ano letivo, a atividade teve como objetivo a 

familiarização dos alunos com as vidrarias e os instrumentos disponíveis no laboratório de 

Ciências.  

A sala tem tamanho adequado ao número de alunos, possui arejamento necessário, é 

limpa, tem cortinas, bancadas e bancos em bom estado e em número suficiente, além de uma 

mesa e cadeira para o professor, armários para armazenar vidrarias, compostos químicos e 

outros materiais de laboratório. 

 

Foto 2 – Laboratório de Ciências da Escola Estadual Deputado Raul Pilla 

 

Fonte: Acervo da autora (2016) 

O professor Estagiário já havia organizado o laboratório para a aula. Tanto ele como o 

professor D aguardavam os alunos na porta da sala. Todos os alunos colocaram os aventais 

cedidos pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo - SEESP e assentaram-se nos 

bancos das bancadas. A sala é bem ampla e os bancos foram suficientes para todos os alunos.  
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A seguir, os alunos do 9º ano que não portavam nenhum material para anotação, 

ficaram atentos à explicação do professor que usava o projetor multimídia (datashow) para 

ilustrar a aula e dar as orientações gerais. A aula ocorreu de forma oral e o Professor D 

mostrou cada vidraria do laboratório e perguntou aos alunos a utilidade de cada uma. 

Algumas perguntas foram feitas demonstrando alguma curiosidade: “Professor, esse vidro 

passa nos filmes, né?”; “Vamos utilizar isso? (mostra o bico de Bunsen)”. As questões são 

respondidas pelo professor: “Sim, esse vidro aparece nos filmes e ele se chama erlenmeyer”; 

“Não vamos usar o bico de Bunsen, pois não temos gás aqui. Usaremos lamparina.”. Mas aos 

poucos os alunos perderam o interesse em questionar. Talvez, por essa razão, eles tiveram 

como atitude cheirar, assoprar e olhar dentro dos vidros. Nesse momento, o professor D é 

alertado pelo professor Estagiário, que então chama a atenção dos alunos e relembra com eles 

as regras do laboratório.  

A aula prossegue com os alunos observando os materiais sobre as bancadas com a 

supervisão dos professores, mas sem fazerem nenhuma outra atividade como, por exemplo, 

perguntar, desenhar, anotar. Questionei o professor D sobre isso e ele respondeu que a aula 

era só para os alunos conhecerem as vidrarias que seriam utilizadas durante o ano. 

A aula é encerrada e os materiais do laboratório são deixados sobre as bancadas para 

que o professor estagiário recolha e os aventais são devolvidos. 

As Diretrizes do PEI estabelecem como um dos objetivos da disciplina Práticas 

Experimentais, o estímulo da curiosidade e da criatividade para a formulação de projetos de 

investigação em práticas eficientes para a construção do conhecimento. (SÃO PAULO, 2014) 

Tomando como exemplo essa aula, fica difícil que esse objetivo seja alcançado durante o ano 

letivo, sem que haja uma reflexão do professor sobre seu papel na concretização de uma aula 

minimamente interessante e ao mesmo tempo instigadora. 

Considerando a indisciplina da sala, podemos citar alguns problemas que podem tê-la 

gerado: a passividade dos alunos por não terem assimilado os objetivos da atividade; a forma 

pouco inspiradora na condução da aula pelo professor. Sobre isso, em entrevista concedida 

pelo professor Estagiário (vide apêndice N), quando questionado sobre a interação entre 

alunos e o professor no laboratório, ele argumenta que: “Infelizmente nem todos os alunos 

aproveitam as aulas, eles ficam distraídos e quando não estão apáticos, atrapalham a aula com 

atitudes que nada têm a ver com a aula”. (Professor Estagiário – monitor do laboratório) 

Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002), argumentando sobre as práticas educacionais na 

área de Ciências, observam que: 
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Os alunos, muitas vezes, não sabem do que andam à procura e ainda que 
tentem dar um nexo aos seus conhecimentos fazem-no desgarradamente, por 
parcelas, já que lhes falta um fio condutor, um organizador, um problema 
que unifique as ideias. Em particular, no trabalho experimental, os 
estudantes executam tarefas sem saber para onde caminham e que respostas 
hão de dar e a quê. Parece – e parece-lhes – que os conhecimentos surgem 
claros, óbvios e não precisam de ser interrogados e têm uma resposta que 
surge natural. Esta é a pior maneira de usar um bom instrumento de 
aprendizagem. (PRAIA, CACHAPUZ E GIL-PÉREZ, 2002, p.130) 

 

Portanto, podemos crer que, para alcançar esses alunos e promover sua aprendizagem 

é essencial que o professor assuma uma postura de mediador de conhecimentos e de 

estimulador de um verdadeiro clima de desafio intelectual entre eles durante as atividades em 

aula. 

Por fim, comparando as respostas dadas pelo professor D na entrevista realizada no 

início da nossa investigação, com a observação da sua aula, concluímos que há uma 

consistente diferença entre seu discurso e a realidade praticada. Essa constatação não é um 

desmerecimento ao seu trabalho, mas um alerta sobre o descompasso que muitas vezes ocorre 

entre o que concebemos e o que realmente conseguimos realizar no cotidiano escolar.  

Aula 2  

A ementa dessa Disciplina Eletiva, denominada “Oficina de Engenhocas”, salienta que 

o crescimento significativo do número de habitantes no planeta vem agravando a capacidade 

da terra de absorver os resíduos produzidos pela própria humanidade. Assim, a sucata pode 

servir de material para a construção de engenhocas e, também, é um suporte potencial para a 

atividade juvenil, usando a criatividade e a originalidade de cada um. 

Os objetivos da disciplina estão alicerçados na suposição de que o ensino de Ciências 

“pode e deve partir de atividades problematizadoras, cujas temáticas sejam capazes de 

relacionar e conciliar diferentes áreas e esferas da vida de todos nós, ambicionando olhar para 

as ciências e seus produtos como elementos presentes em nosso dia-a-dia e que, portanto, 

apresentam estreita relação com nossa vida” (SASSERON, CARVALHO, 2011, p. 66). 

Ministrada na sala convencional, essa aula teve como objetivo apresentar e explicar a 

Disciplina Eletiva e contava com dois professores (A e Língua Portuguesa).  

O professor A esperou na porta até que todos os alunos de entrassem na sala e se 

acomodassem em fileiras. A seguir, fez a chamada dos estudantes que fazem parte de turmas 

diferentes dos 6ºs e 7ºs anos. Estes alunos escolheram através de ementa essa disciplina e 
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deverão participar da mesma até o seu encerramento, no final do semestre. Sobre essa escolha, 

a professora de Língua Portuguesa explica em entrevista (apêndice P): 

Primeiro a direção verifica o número de alunos total para montar as diversas 
eletivas e dividir os alunos. São dois professores de disciplinas distintas para 
cada eletiva. Daí o que acontece : a gente monta as ementas e as crianças não 
sabem...eles só conhecem a eletiva pela ementa e não sabem quais os 
professores que vão trabalhar. Não sabem também quais as disciplinas. Eles 
escolhem as ementas pelo projetinho de vidinha deles, certo? Eles são muito 
novos ainda, mas alguns têm uma ideinha e vão atrás disso. Daí, tem a lista, 
a gente fica com a lista e faz uma bancada, como se fosse uma eleição 
mesmo. Tem o dia da eleição no começo do semestre. As ementas ficam 
expostas num mural do pátio da escola, eles sabem que tem que ficar 
separados: sextos e sétimos, oitavos e nonos. Eles vão na bancada pelo nome 
da eletiva. Então, são divididas as vagas por sala. No caso deste semestre 
foram vinte e cinco vagas para cada eletiva. Então, cada sala tinha direito de 
escolher cinco vagas em cada, para não ficar injusto. Se o aluno chegasse à 
bancada e a ementa que ele queria já tivesse com o número de alunos 
preenchido, ele teria que ir para outra ementa. Eles só colocam o nome deles 
na lista e só depois eles ficam sabendo quais professores. Aí é uma festa. A 
gente até brinca com eles que foi a direção que escolheu, mas na verdade são 
os professores que montam as eletivas baseados na realidade e necessidade 
dos alunos e associados ao núcleo comum. (Professora de Língua 
Portuguesa) 

Para iniciar a aula, o professor A apaga a luz para a apresentação dos slides. A 

professora de Língua Portuguesa inicia dando instruções e falando que vai montar um manual 

com os alunos utilizando corretamente a gramática e o tipo de texto adequado. A seguir, ela 

vai questionando: “O que vocês acham que vai ocorrer nesta aula? Qual o objetivo desta 

disciplina?”, e os alunos vão respondendo: “Vamos fazer arco e flecha”; “Vamos fazer 

brinquedos”. A professora de Língua Portuguesa explica que um dos objetivos é montar um 

texto prescritivo e o Professor A diz que o outro objetivo é transformar materiais, isto é, usar 

uma caixa de sapatos, por exemplo, e transformá-la em outras coisas. Ela complementa: 

“Aproveito para pedir que vocês guardem caixas de sapatos, tubos de papel higiênico e papel 

alumínio para a próxima aula”. Os professores têm também um objetivo maior, conscientizar 

os alunos sobre o problema do desperdício e do descarte de lixo na rua. 

Os professores continuam a explanação sobre as aulas, destacando que “tudo que se 

trabalha nesta escola é direcionado ao Projeto de Vida”. Enquanto as explicações são dadas, 

os professores se revezam para fotografar a aula, de maneira que esses registros se juntem aos 

outros produzidos nas aulas e façam parte de um portfólio e um blog criado pelo professor A. 

 Instruções sobre a avaliação que “não é só escrita, mas conta com a participação nas 

atividades e o envolvimento com a disciplina” são dadas e na sequência, os professores tecem 
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algumas considerações que indicam a disposição em trabalhar em conjunto com os alunos na 

busca da construção do conhecimento: 

A partir das ideias iniciais, as outras engenhocas contarão com a ideia de 
vocês. (Professora de Língua Portuguesa) 

Tudo é feito para vocês. Vocês devem pesquisar, procurar mais 
conhecimento, tem que sugar os professores. Nós professores, aprendemos 
com vocês também. (Professora de Língua Portuguesa) 

A partir da caixa de sapatos faremos um experimento e vamos transformá-la 
em outra coisa. (Professor A) 

Adorei tudo e vou brincar muito com vocês. Cada coisa que fizermos, 
montaremos um texto prescritivo e depois colocar no manual. É como uma 
receita, mas pode ser alterada. (Professora de Língua Portuguesa) 

A Matemática será utilizada para a realização das medidas, Ciências na 
explicação dos porquês e Português para a confecção dos manuais. Afirma 
que as três disciplinas estão unidas para que a eletiva seja proveitosa para 
todos. (Professor A) 

No início, os alunos ficaram um pouco dispersos, mas não falantes. Ao longo da aula, os 

professores começaram a estimular a curiosidade dos alunos, questionando-os e por conta da postura 

estimulante das mesmas, o comportamento dos estudantes vai mudando, eles começam a interagir 

entre si sobre o assunto da aula e com os professores, principalmente quando respondem às questões 

solicitadas.   

Com relação ao desenvolvimento das atividades em aula, podemos afirmar que as ações tanto 

dos alunos quanto dos professores eram vistas como decisórias no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, podemos afirmar, a partir do que foi observado, que as atividades propiciadas pelos 

professores apresentam relação direta com as concepções que eles têm de educação.  

Na segunda metade da aula, os alunos assistiram ao vídeo Manual do Mundo14 que 

explicava a construção de um projetor caseiro com celular e, em grupo, iniciaram as 

discussões sobre a “engenhoca” que seria produzida na próxima aula. 

Aula 3 

Com o tema “Projetor caseiro com celular”, o professor A iniciou a atividade na sala 

de aula convencional retomando o que foi visto na aula anterior e fazendo a seguinte 

pergunta: 

 

                                                             
14 Video disponível em  <https://www.youtube.com/watch?v=Pt2dyJYMu2o>.  Acesso em 11 mar. 2016 
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Que todo mundo adora ir ao cinema, ninguém tem dúvida. Agora, imaginou 
ter o cinema aí na sua casa e sem gastar milhares de reais comprando um 
projetor? Sim, você pode ter um “mini-cinema” aí mesmo no seu quarto e 
assistir aos seus filmes e seriados preferidos direto da sua cama. Legal, não 
é? (Professor A) 

Os alunos de 6ºs e 7ºs anos respondem afirmativamente e o professor A exibe o 

mesmo vídeo da primeira aula da eletiva sobre o passo-a-passo da construção do projetor. 

Durante a exibição há um pouco de algazarra, mas logo é sanada pela professora de Língua 

Portuguesa. 

Após assistirem ao vídeo, os professores distribuem os materiais aos grupos e os 

alunos começam a confecção da engenhoca, sempre com as orientações dos professores que 

foram alertando sobre os procedimentos. Ao final da aula, os projetores já estavam 

confeccionados, porém ocorreram muitos problemas para que eles funcionassem, 

principalmente por causa das dificuldades em ajustar os focos. 

A complexidade da aula exigiu muito dos professores A e de Língua Portuguesa. 

Apesar disso foi administrada com coerência e planejamento. A Professora A teve habilidade 

para sanar as dúvidas dos alunos, mas teve dificuldade para manter os estudantes interessados 

na atividade até o final da aula. 

Os alunos se agruparam com a orientação dos professores, portanto a interação entre eles foi 

surgindo aos poucos.  Ao longo da atividade alguns se dispersaram, deixando a cargo dos mais 

“habilidosos” o término da confecção. 

Foto 3: Confecção do projetor na disciplina eletiva 

 

Fonte: Acervo do professor A (2016) 

A atividade, mesmo com uma receita pronta, ofereceu para a maioria dos alunos a 

oportunidade de refletir sobre outras formas de se construir a engenhoca proposta e serviu de 
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estímulo para alguns deles tentarem fazer outros equipamentos. Além disso, em Ciências, a 

atividade pode explicar alguns fenômenos ópticos. 

Aula 4 

No planejamento da Disciplina Eletiva “A química da transformação”, os professores 

propuseram a criação de vários produtos no laboratório de Ciências. Especificamente nessa 

aula, o objetivo foi compreender as propriedades de materiais químicos de uso diário; 

investigar, refletir e aplicar esses conhecimentos na produção de sabonete líquido. 

Essa aula complementa a da semana anterior, em que os alunos fizeram os cálculos 

para a conversão de volumes para a confecção dos sabonetes líquidos. 

Os professores B e de Língua Portuguesa recepcionaram os alunos de 8ºs e 9ºs anos na 

entrada do laboratório e o professor Estagiário distribuiu os aventais. Os estudantes se 

acomodaram nas bancadas, onde já estavam com os materiais distribuídos sobre elas. 

A aula começou com uma apresentação de slides em que constavam seus objetivos: 

economizar, aprendendo a fazer sabonete líquido em casa; conscientizar sobre a importância 

da higiene pessoal para a saúde e qualidade de vida; saber a principal diferença entre o 

sabonete líquido e o sabonete em barra. 

A professora PB passou dois vídeos15 explicativos sobre a confecção do sabonete. 

Cada grupo de alunos iniciou a produção dos sabonetes acompanhando a receita e as 

orientações dos professores. 

Foto 4 – Confecção de sabonete líquido 

 

Fonte: Acervo do professor B (2016) 

                                                             
15 Vídeos disponíveis em < https://www.youtube.com/watch?v=mDaiV7gdk4M> - parte 1 e 
<https://www.youtube.com/watch?v=Rr5jVxxCAeQ> – parte 2. Acesso em 9 jun.2016. 
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O rigor na gestão da aula garantiu bons resultados. Por se tratar de uma atividade no 

laboratório e considerando-se a necessidade de ser seguida uma receita, o acompanhamento 

dos professores B, de Língua Portuguesa e do Estagiário foi fundamental. 

No final da atividade, o professor B pediu para que cada aluno escrevesse de forma 

clara, objetiva e com letra legível uma conclusão para a aula, levando em conta os objetivos 

propostos e o processo de confecção do sabonete líquido. 

Sobre a avaliação, as Diretrizes do PEI (versão para o professor16) salientam que ela 

deve ser um “instrumento para melhorar o processo educacional e como elemento 

qualificador de aprendizagens”, especialmente nos “programas destinados a ampliar os 

tempos e espaços de permanência dos alunos”. Sendo assim, nas reuniões da escola são 

promovidas discussões sobre as concepções e princípios avaliativos e, principalmente, são 

realizadas reflexões sobre as finalidades da escola e a sua função social. Quando a professora 

avalia, portanto, sua postura deve estar imbuída desses princípios norteadores. 

Aula 5  

Esta aula faz parte da Disciplina Eletiva denominada “Plantando e reciclando ideias” 

que apresenta em sua ementa o seguinte objetivo: “ajudar na preservação da saúde, através de 

hábitos saudáveis relacionados à alimentação”. Para isso, propôs o cultivo de hortaliças num 

terreno da escola e em garrafas PET (horta suspensa). 

A preparação dos canteiros para fazer o plantio da horta foi iniciada durante esta aula 

no terreno da escola próximo ao pátio, com o intuito de possibilitar aos alunos o contato com 

a terra e os seres que nela habitam; transformar um terreno ocioso da escola num espaço para 

o cultivo de hortaliças. 

Os alunos de 6ºs e 7ºs anos, num primeiro momento, foram recepcionados na sala de 

aula convencional e, sentados em fileiras, assistiram à exibição de slides com os 

procedimentos para escolha de terreno e o esclarecimento sobre quais materiais deveriam ser 

utilizados nos canteiros. 

Na segunda parte da aula, o professor A organizou os alunos e os conduziu ao terreno 

destinado ao plantio das hortaliças. No local, os alunos retiraram os pedaços de madeiras 

dispersos e, nesse momento, observaram tatu de jardim, líquens, minhocas e outros seres 

presentes. Os questionamentos foram diversos e a professora foi explicando cada uma das 

dúvidas. 

                                                             
16 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/a2sitebox/arquivos/documentos/342.pdf>. Acesso em: 
03mar.2016 
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Todos os materiais orgânicos (folhas, galhos etc.) foram colocados em sacos e 

armazenados no próprio local para abastecer a composteira que foi iniciada na aula da outra 

semana.   

A aula apresentou alguns problemas no início com o equipamento de projeção, mas 

que foram solucionados em pouco tempo. Os alunos participaram bastante das atividades, 

fizeram muitas perguntas e mostraram-se muito curiosos, e o professor A conseguiu sanar a 

maioria das dúvidas, aliando o que os estudantes traziam como conhecimento prévio aos 

conteúdos científicos. Por exemplo, a explicação sobre os líquens surgiu da pergunta de um 

aluno que quis saber se a árvore estava estragada. A resposta da professora, levando em conta 

o aspecto científico, chamou a atenção de todos. Assim, conteúdos que fazem parte do 

currículo de Ciências (como a associação entre seres vivos), foram apresentados onde 

ocorrem. Notável oportunidade para interpretar a teoria. 

Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002) sugerem que os problemas devem ser colocados 

pelos alunos, pois dessa forma podemos ter uma razoável certeza de que correspondem às 

suas dúvidas e inquietações. Quando a professora estimulou as perguntas dos alunos e as 

respondeu considerando seus conhecimentos, criou um ambiente de aprendizagem, na palavra 

dos autores, um “clima de verdadeiro desafio intelectual”. 

Foto 5 – Preparação do terreno para horta 

 

Fonte: Acervo da autora (2016) 
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Aula 6 

Essa aula faz parte da Disciplina Eletiva “Reino Raul Pilla” e na sua ementa propõe ao 

aluno pesquisador uma viagem pelo mundo, através do tempo, aprofundando conhecimentos e 

desvendando verdades e mitos. O caminho para a viagem será a análise dos contos de fadas. 

Na área de Ciências, serão discutidos os biomas terrestres presentes nos contos. 

Utilizando como mote os biomas presentes nos contos de fadas, o professor C organiza 

os alunos em grupos de 4 ou 5 integrantes e, sobre a mesa de cada um está disposto um globo 

terrestre. Inicia-se a aula com uma apresentação de slides sobre os biomas terrestres. A seguir, 

o professor conversa com os alunos sobre os contos de fadas que eles conhecem. Os alunos 

citam “Chapeuzinho Vermelho” e o professor pede que eles tentem lembrar onde a história 

acontece. A seguir, solicita que eles localizem os diversos continentes no globo terrestre. Há 

muita confusão e questionamentos nesse momento, mas o professor administra muito bem, 

solucionando as dúvidas. Ele aproveita para falar dos biomas presentes em cada continente e 

salienta que a maioria dos contos ocorre no hemisfério norte (caso de “Chapeuzinho 

Vermelho” que ocorre no continente europeu). 

A aula prossegue com o professor focalizando os biomas brasileiros. Ele questiona: 

“vocês se lembram quais os biomas brasileiros?” A maioria dos alunos respondeu floresta 

amazônica e pantanal. Na sequência, ela vai relembrando os outros biomas, pede para 

localizá-los no globo terrestre e pergunta quais animais vivem em cada um deles. Várias 

dúvidas surgiram sobre os biomas brasileiros e os animais que neles habitam. Por isso, o 

professor pede que eles anotem no caderno os exemplos que ela vai mostrar nos slides e os 

locais onde esses animais habitam e, por fim, o professor sugere que eles imaginem e 

escrevam as ideias principais de um conto mágico com os animais que escolheram. A aula é 

finalizada com algumas ideias relatadas pelos estudantes. 

As questões colocadas para os alunos estimularam a participação e não ficaram 

restritas aos conteúdos de Ciências, também se estenderam aos conteúdos de literatura e 

geografia. A atuação de forma interdisciplinar, condição presente nas diretrizes do PEI, 

ampliou as experiências dos estudantes e enriqueceu o repertório intelectual dos mesmos. 

Aula 7  

A aula da Disciplina Eletiva “Plantando e reciclando ideias”, teve objetivo a 

construção de uma composteira para utilizar o lixo orgânico produzido na escola e nas 

residências dos alunos, a fim de transformá-lo em adubo para a horta. 
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Os alunos foram para o espaço destinado à horta e lá encontraram um voluntário da 

comunidade que estava fazendo um buraco no canto do terreno para servir de composteira. Os 

alunos, sob a orientação do professor A, despejaram dentro do buraco os restos orgânicos 

acumulados ao longo da semana. A seguir, cobriram com uma camada de terra. Os diálogos, 

portanto, tinham como foco organizar o terreno e formar a composteira. O professor dava as 

instruções, fotografava e esclarecia algumas dúvidas, mas deixou em suspenso o 

“funcionamento” da composteira. Muitos alunos, principalmente as meninas, não se 

interessaram em mexer na terra. Sobre isso a professora de Língua Portuguesa esclarece: 

Estava conversando com o Professor A que a eletiva está saindo como o 
proposto na ementa. Mas, a eletiva foi criada para que os alunos trabalhem e 
tomem a frente. Quem gosta de terra vai para a roça e quem tem habilidades 
manuais fará isso (mostra os rolos vazios de papel higiênico para montar um 
mural). (Professora de Língua Portuguesa) 

As aulas foram planejadas com espaço para a cooperação e intervenção dos alunos e o 

professor A resumiu o planejamento dessa eletiva e a preocupação com o Protagonismo 

Juvenil, diretriz do PEI: 

A ideia primeira vem da gente e ao longo das aulas, os alunos vão ajudando 
com outras ideias. Tínhamos vontade de fazer a horta desde o outro ano, mas 
só nesse ano deu certo. Esse espaço foi requisitado por um professor no ano 
passado que queria fazer uma horta suspensa. Os alunos não participam do 
planejamento, mas eles dão opinião sobre tudo ao longo das aulas. É tudo 
surpresa...eles só sabem das disciplinas quando vêem as ementas. Tem o dia 
da eleição e é nesse dia que colocamos as ementas nas portas e eles entram. 
Tudo é surpresa pra eles. Às vezes os nomes não têm nada a ver com o que 
eles imaginavam. Então na primeira aula explicamos em detalhes tudo o que 
vai ser trabalhado e já nessa hora, eles começam a dar “pitaco”. (Professora 
A) 

Muitos problemas, em nossa opinião, ocorreram por conta da opinião dos alunos em 

aspectos que consideramos relevantes, como a escolha do local e das plantas para a horta. No 

primeiro caso, os alunos fizeram o plantio sobre a composteira e, no segundo houve uma 

mistura de hortaliças com plantas para jardinagem. O professor A me fala que “os alunos 

quiseram plantar do jeito deles, inclusive sobre um pedaço da composteira. Ele comenta que 

tinha a intenção de fazer canteiros, mas eles preferiram assim”. 

Os professores, nesse caso, deveriam ter mediado uma discussão sobre o equívoco de 

se plantar sobre a composteira, pois durante o processo de compostagem ocorre aquecimento  

que, em tese, prejudica as raízes. Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002), argumentam que os 

alunos têm que ter consciência de que não se chega às teorias de um momento para o outro. 
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São, sim, um longo processo de construção, por isso o ensino de Ciências deve procurar o 

consenso, porém sem anular o debate. 

Também acreditamos que, por ser uma aula aberta, isto é, que utiliza vários espaços 

dentro da escola, a dispersão dos alunos é inevitável e a tarefa dos professores fica mais 

difícil. Por conta disso, o início das aulas era bem atribulado e as professoras gastavam algum 

tempo para a organização das atividades. Porém, quando iniciavam o trabalho, as professoras 

interagiam com os alunos de forma educada e prestativa, respondendo às dúvidas que 

surgiam. 

A segunda parte dessa aula ocorreu na semana seguinte dentro da sala convencional, e 

teve como objetivo verificar na internet como funciona a compostagem. Desse modo, os 

alunos se organizaram em duplas e cada uma delas recebeu um netbook para pesquisar o que 

o professor A pediu: “como é; o que usa; cuidados do terreno; o que é compostagem; o que 

vai sair dessa compostagem; quanto de terra devemos usar; quanto de composto é formado; 

existe uma quantidade certa de restos orgânicos?”. 

Os alunos fazem algumas perguntas quando começam a pesquisar. Mostram-se 

interessados, principalmente, pelas fotos de composteiras. Eles tiveram que organizar uma 

apresentação de slides para apresentar aos colegas 

Os alunos questionam sobre como fazer as apresentações e as duas professoras passam 

pelas carteiras explicando. Uma das duplas quer saber sobre compostagem orgânica e a 

professora responde para todos, que é feita com lixo orgânico, como a que eles estão fazendo, 

com cascas de frutas, restos de alimentos e até saquinhos de chá. 

A aula está próxima do final, mas os alunos ainda não terminaram a tarefa. Dessa 

forma, o professor A cria um endereço numa “nuvem”, pois os netbooks que eles estão usando 

não salvam os documentos. 

Os professores, portanto, utilizaram diversos recursos para enriquecer a aula e 

encorajaram os alunos a terem mais confiança no trabalho com o meio ambiente.  

Aula 8  

Nessa aula da disciplina eletiva “Plantando e reciclando ideias”, ocorreu a montagem 

da horta suspensa com os produtos das sementeiras montadas em outra aula. Houve, também, 

confecção de outras sementeiras. O local escolhido foi o corredor lateral ao pátio da escola. 

O início da aula ocorreu na sala convencional, com a apresentação de slides sobre as 

características do plantio em vasos suspensos (no caso garrafas PET). Fatores como umidade, 

solo (terra), condições das sementes e germinação foram discutidos.  
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Na sequência, a professora de Língua Portuguesa organizou os grupos para o trabalho, 

sendo que os alunos escolheram em qual queriam trabalhar (um grupo faz as sementeiras e o 

outro grupo organiza a horta suspensa). Depois de organizados, os grupos se dirigiram ao 

pátio. 

Convém frisar que várias atividades foram programadas para essa disciplina: horta, 

sementeiras, jardim suspenso, horta suspensa. Portanto, os professores precisam se revezar 

para trabalhar com os alunos. Como já haviam previsto dificuldades, os professores 

estabeleceram anteriormente, um acordo entre eles para melhorar a dinâmica. Nessa aula, por 

exemplo, o professor A ficou responsável pelo plantio nas garrafas PET e a professora de 

Língua Portuguesa auxiliou os alunos na confecção de outras sementeiras. 

No pátio a professora de Língua Portuguesa instrui os alunos: “Este grupo deve 

colocar terra nas sementeiras e plantar as sementes que trouxemos”. Os alunos se acomodam 

em bancos e a professora forra as mesas com jornal. Eles montam uma linha de produção, em 

que uns organizam os rolos de papel higiênico, outros colocam terra e os demais plantam as 

sementes. Ocorrem algumas desavenças entre eles, mas no geral tudo corre bem, pois a 

professora está organizando. 

Enquanto o outro grupo vai trabalhando, o professor A explica: “Este grupo vai cortar 

as garrafas PET como já expliquei na outra aula e vai plantar as mudas. Depois, temos que 

amarrar as garrafas e pendurá-las”. Os alunos se acomodam no corredor em que será feita a 

horta suspensa e iniciam o trabalho. No início, todos do grupo cortam as garrafas, depois 

colocam terra e fazem o plantio. Apenas três garrafas montadas conseguiram ser penduradas. 

Durante a atividade, o professor A se retira com alguns alunos para verificar a horta. A 

visita dura pouco tempo e com apenas alguns alunos, mesmo assim, as observações sobre o 

desenvolvimento das plantas deixaram alunos e professor entusiasmados com os bons 

resultados. 

As atitudes das professoras de envolvimento e de apoio aos alunos, somadas ao 

contrato didático (regras de funcionamento das aulas definido no início do semestre), 

garantiram uma aula proveitosa com questionamentos diversos e em várias circunstâncias. Por 

exemplo, no ato de pendurar as garrafas PET houve cuidado e perguntas para saber em que 

local os raios solares incidiriam, qual a altura deveriam ficar etc. 
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 Foto 6 – Preparação da horta e jardim suspensos 

 

Fonte: acervo da autora (2016) 

3.4.3 Culminância educacional 

A culminância educacional é uma ação que faz parte do PEI, que consiste na 

apresentação e na socialização dos trabalhos pertinentes às Disciplinas Eletivas desenvolvidos 

no decorrer do semestre. 

Durante entrevista (vide apêndice O), a professora A explica: 

Culminância é o encerramento onde apresentamos o trabalho para os pais e é 
semestral. Não são só os pais, é aberto para toda comunidade e agora 
estamos montando e será no mesmo dia da reunião de pais. Eles vêm para 
assistir ao trabalho das crianças, é como uma feira cultural. As crianças 
ficam ao lado dos trabalhos delas para explicar. A turma é grande, então 
distribuímos as funções para todos. Alguns andam pela escola chamando as 
pessoas para conhecerem as eletivas deles, outros explicam o que fizeram e o 
que não fizeram. Com esse trabalho percebemos que há um maior cuidado 
com a escola. (Professora A) 

A exposição17 do segundo semestre de 2016 ocorreu nas dependências da escola (salas 

de aula e pátio) e foi aberta à comunidade, sendo que as dez Disciplinas Eletivas tiveram seus 

trabalhos expostos. 

 

 

                                                             
17 Para assistir um vídeo sobre a exposição acesse: http://eedeputadoraulpilla.blogspot.com.br/search?updated-
max=2016-12-12T16:51:00-08:00&max-results=7 
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Foto 7 – Pátio durante a culminância 

 

Fonte: acervo da autora (2016) 

Foto 8 – Culminância da Disciplina Eletiva “Plantando e reciclando ideias” 

 

Fonte: acervo da autora (2016) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O caminho que me trouxe até aqui foi trilhado, desde muito cedo, em salas de aula de 

escolas públicas das periferias de cidades brasileiras, atuando como professora de Ciências. 

Em grande parte desses locais, vários eram os desafios para tornar o ensino e a aprendizagem 

significativos, tais como, estudantes desestimulados, gestão ausente, infraestrutura precária e 

professores desmotivados. Nesse cenário, e apesar dele, as atividades práticas desenvolvidas 

contribuíram para estimular os alunos e a comunidade escolar para o saber científico. Esses 

resultados positivos motivaram a presente pesquisa, cujo propósito é analisar como os 

professores de Ciências concebem o uso de atividades práticas nas suas aulas, quais as 

estratégias, espaços e recursos que utilizam e os desafios que encontram para desenvolvê-las 

nos anos finais do ensino fundamental.  

 Para realizar a análise, entrevistamos e observamos o trabalho de quatro professores 

nas aulas das disciplinas eletivas (“Oficina de engenhocas”, “Química da transformação”, 

“Reino Raul Pilla”, “Plantando e reciclando ideias”) e de práticas experimentais em uma 

escola estadual localizada na cidade de São Paulo e participante do Programa Ensino Integral 

(PEI).  

Na visão dos professores, durante as entrevistas realizadas, as atividades práticas são 

importantes para estimular a observação e a curiosidade, permitindo a maior compreensão dos 

conteúdos e a melhoria na aprendizagem científica. Para corroborar esse discurso, 

acompanhamos esses professores durante suas aulas e constatamos que um deles demonstrou 

claramente um descompasso entre a sua fala e o modo como ele executa essas atividades. Os 

outros professores, no entanto, deixaram transparecer na sua prática as convicções relatadas. 

Assim, ao menos nos momentos observados, esses docentes incentivaram os alunos e 

proporcionaram uma atmosfera para a construção do conhecimento.  

Essas constatações nos levam a crer que a prática pedagógica, bem como as visões que 

os professores têm sobre as atividades práticas estão intimamente ligadas a crenças, saberes e 

valores que eles possuem e à forma como eles pensam que o aluno aprende. Portanto, dar 

oportunidade ao professor durante a sua formação e na sua prática de refletir sobre suas 

concepções e crenças favorece a discussão crítica das situações de ensino e aprendizagem em 

Ciências. È o que faz a escola pesquisada em reuniões periódicas, em que se constatam a 

participação ativa e o envolvimento dos docentes. 

A escola também revelou um ambiente propício à realização de atividades práticas, o 

qual foi confirmado pelos professores. Ela possui espaços escolares diferenciados (laboratório 



92 
 

de Ciências; espaços para horta e jardim; pátio; sala multiuso; quadra e sala de leitura), 

professores em constante formação e uma gestão participativa. Outros dois fatores que nos 

chamaram a atenção foram o acolhimento dos alunos e os equipamentos tecnológicos 

disponíveis. Por fazer parte do PEI, a escola tem muitos recursos físicos e pedagógicos 

quando comparados às outras unidades estaduais que não fazem parte do mesmo programa. 

Esse é um aspecto positivo evidenciado pelos docentes e que auxilia no trabalho docente. 

Nas aulas, pudemos perceber que os professores que assumiram uma postura 

mediadora e que estimularam o clima de desafio tiveram resultados mais satisfatórios nas 

atividades realizadas, com alunos mais participantes, curiosos e motivados em aprender. 

Encontramos um fator que consideramos paradoxal na realidade dessa escola, a 

predileção por demonstrações e experimentos de caráter ilustrativo. Muitos motivos podem 

ser aventados para a carência de investigação nas aulas observadas, todavia acreditamos que 

exista uma dificuldade em estruturar atividades instigantes, isto é, que proporcionem 

questionamentos, o estabelecimento de relações, a compreensão do que estão produzindo, que 

exijam o escrever, enfim, que avivem o espírito científico. Talvez essa constatação explique a 

desmotivação de alguns alunos durante as aulas e até a indisciplina que observamos em 

determinados momentos.  

Resumidamente, podemos concluir que: 

- As atividades práticas podem contribuir para melhoria na aprendizagem científica, 

desde que bem planejadas e pautadas por situações que promovam a curiosidade e a 

investigação;  

- Dar oportunidade ao professor durante sua formação e na sua prática de refletir sobre 

suas concepções e crenças favorece a discussão crítica das situações de ensino e 

aprendizagem em Ciências; 

- Os professores pesquisados relataram que a formação inicial preparou-os para 

trabalhar com atividades práticas na escola, mas salientam que continuar estudando é 

essencial para o exercício docente 

- O planejamento contínuo é essencial no sucesso das atividades realizadas e no bom 

desempenho dos alunos; 

- Uma gestão escolar participativa alicerça o trabalho docente; 

- Práticas pedagógicas diversificadas precisam de locais diferenciados onde à luz da 

curiosidade e da criatividade, promova-se a aprendizagem; 

- Reuniões periódicas são essenciais para a troca de experiências e reflexão sobre o 

processo pedagógico e os princípios avaliativos;  
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- A interdisciplinaridade favorece o desenvolvimento das atividades práticas dando 

oportunidade aos professores de trabalhar coletivamente e, com isso, proporcionarem uma 

aprendizagem mais abrangente; 

- As atitudes dos professores, nessa escola, de envolvimento e de apoio aos alunos, 

somadas ao contrato didático (regras de funcionamento das aulas) definido no início de 

semestre, demonstraram grande relevância para o ensino e aprendizagem; 

- A falta de materiais de consumo e o grande número de alunos por sala são 

dificuldades enfrentadas nas aulas de Ciências e que podem prejudicar a realização de 

atividades práticas. 

O conjunto das análises realizadas nos levou a uma incursão sobre a relevância da 

ampliação da jornada escolar para o trabalho com atividades práticas. Até que ponto as 

condições apresentadas pela escola pesquisada contribuíram para a aprendizagem científica e 

na formação e prática docente?  

A resposta para essa questão não é simples, pois o aumento do tempo na escola não é 

garantia para o sucesso no ensino de Ciências, ele tem que contemplar a participação efetiva 

dos alunos e, também, fatores primordiais observados na pesquisa: uma escola com boa 

infraestrutura; gestão participativa; professores em formação contínua e comunidade presente. 

Todavia, é importante salientar que as condições apresentadas pela unidade escolar são 

exceções na própria região da qual ela faz parte e, pelos estudos realizados, na grande maioria 

das escolas públicas do Brasil.  

As inquietações cotidianas durante trinta anos de experiência no ensino de Ciências 

impulsionaram a realização desta pesquisa e fortaleceram as discussões que a permeiam, na 

confiança de que se tornem contributos para a reflexão dos professores sobre sua prática e em 

futuros estudos que visem a melhoria no ensino de Ciências. 
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APÊNDICE A   

Questionário para o professor de Ciências 

Perfil do entrevistado 

1. Idade: _______      

2. Sexo: (   ) feminino     (   ) masculino     

3. Graduação: Curso ________________________________  

Ano de conclusão _______  (   ) Bacharelado   (   ) Licenciatura  

Instituição de ensino ___________________________ 

4. Pós-graduação: Nível _______________ Área __________ Ano de conclusão _____ 

Instituição de ensino _________________________________________ 

5. Descrição de outros cursos realizados _____________________________________ 

6. Tempo de docência _____________ 

7. Tempo de docência na área de Ciências ______________ 

8. Carga horário semanal ________ 
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APÊNDICE B   

Roteiro para entrevista semiestruturada 

1. Para você, o que são atividades práticas (AP) no ensino de Ciências?  

2. Como você planeja as AP: local, horário, ideias para realização (materiais consultados), 

escolha e pertinência dos temas?  

3. Em sua opinião, qual a importância das AP no processo de ensino-aprendizagem em 

Ciências? 

4. Fale sobre as “facilidades” que você encontra na sua escola para desenvolver 

adequadamente as AP. 

5. O que você considera problemas/dificuldades para realizar as AP? 

6. Durante sua graduação foram realizadas AP nas diversas disciplinas que cursou? Que tipos 

de atividades? Você acredita que elas oportunizaram uma experiência positiva e que, 

posteriormente, se mostraram importantes ao ministrar suas próprias aulas? 

7. Que sugestões você daria para melhorar a utilização de AP no ensino de Ciências, com 

vistas a instigar a curiosidade, desenvolver a criatividade e propiciar a aprendizagem 

significativa dos seus alunos? 
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APÊNDICE C   

Roteiro para observação das aulas 

A – Identificação 

1. Data 

2. Tema da aula 

3. Professor 

4. Número de alunos presentes na aula. 

5. Ano curricular que pertence a sala. 

6. Adequação física da sala ou espaço utilizado. 

B – Organização da sala para a Atividade Prática 

1. Os alunos podem escolher os lugares para se acomodar? 

2. Que recursos estão disponíveis na sala?  

3. Como estão dispostas mesas e cadeiras? 

4. O que está afixado nas paredes? 

5. Há muito barulho na sala? 

6. Existem interrupções causadas por fatores exteriores? 

7. Há iluminação e espaço suficiente para a atividade? 

C – Gestão da sala de aula 

1. Existe uma explicação prévia do que será trabalhado naquele dia, na sala de aula? 

2. Apenas o/a professor/a define o que se vai fazer na aula?  

3. Há participação dos alunos nas decisões?  

4. Qual é a reação do professor e dos alunos quando alguém faz uma pergunta ou aborda um 

tema diferente do planejado?  

5. Como a professora organiza os tempos e espaços durante o período da aula? Ou, seja, qual 

é a rotina diária?  
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6. Quais são as regras de funcionamento da sala de aula? Quem as define? Como são 

comunicadas? (Contrato didático) 

D – Interação na sala de aula 

1. Qual é o padrão de interação?  

2.  Sobre o que é que se fala na aula? 

3. Como é que o professor e os alunos lidam com opiniões diferentes das suas?  

4. Com que frequência existem desacordos? São sobre o quê?  

E – Discurso do professor 

1. Que tipos de perguntas faz o professor?  

2. A quem é que o professor dirige as perguntas?  

(   ) A um aluno específico; (considerado exemplar) 

 (   ) A um aluno específico (que se mostra indisciplinado) 

(   ) À sala toda, genericamente; 

(   ) A diversos alunos em diferentes circunstâncias. 

3. O professor dá tempo para os alunos pensarem depois de fazer uma pergunta?  

4. O professor encoraja ou desencoraja a formulação de perguntas? 

5. O professor mostra que está atento aos alunos, disposto a ouvir? 

6. Como é que o professor dá instruções? 

7. O professor estimula a discussão? 

F – Relação entre os alunos 

1. Os alunos iniciam um novo tema de conversa ou apresentam opiniões? 

2. Há interação dos alunos uns com os outros?  

3. Todos os alunos recebem o mesmo tempo de atenção do professor?  

4. Como é que os alunos pedem ajuda? 

(   ) Perguntando a um colega; 

(   ) Levantando a mão e fazendo a pergunta em voz alta; 
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(   ) Esperando que o professor se aproxime deles. 

G – Clima na sala de aula 

1. Os alunos e o professor estão interessados e entusiasmados?  

2. O professor conhece e utiliza os nomes dos alunos? 

3. O humor é usado de forma apropriada? 

4. Existe um clima de tranquilidade que favorece a aprendizagem?  

5. Existe um clima de colaboração?  

6. Existe um clima de competição entre os alunos?  

7. Existe um clima de respeito e de valorização das diferentes opiniões?  

H – Atividades práticas - Considerações 

1. As atividades adequam-se aos objetivos propostos?  

2. Os textos apresentados e trabalhados em sala são de boa qualidade?  

3. A duração das atividades é adequada ao tempo de concentração dos alunos?  

4. A professora trabalha considerando as diferenças (nível de aprendizagem, dificuldades ou 

facilidades na aprendizagem, etc.) dos alunos? 

5. O professor apresenta aos alunos o tema e os objetivos de cada atividade?    

6. O professor informa aos alunos os critérios de avaliação de cada atividade?  

7. As avaliações propostas são pertinentes aos conteúdos trabalhados? 

8. Como é o comportamento do professor durante a avaliação? 

9. As atividades estimulam a participação e o entusiasmo de todos os alunos?  

10. O professor recorre a situações do dia-a-dia dos alunos para exemplificar os conceitos 

abordados na aula? 

11. Os recursos foram adequados à idade e às capacidades dos alunos? 

12. As tecnologias de informação e comunicação foram integradas na aula? (Houve uso de 

tecnologias, como Datashow, computador, lousa digital, aparelho de som, etc., coerentes com 

os objetivos da aula?) 
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APÊNDICE D   

Entrevistas semiestruturadas – respostas dos professores 

1 - Para você, o que são atividades práticas no ensino de Ciências? 

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

São atividades que 

contextualizam o 

conteúdo, melhoram 

o entendimento da 

teoria. Surgem 

algumas palavras 

como lúdico, desafio, 

motivação. 

Quando penso em 

atividades práticas, 

logo penso no 

laboratório, nos 

materiais de um 

laboratório. Na outra 

escola em que eu 

trabalhava não havia 

espaço para o 

laboratório, então eu 

preparava as 

experiências em casa 

e depois levava para a 

escola. Usava a 

própria sala de aula 

para realizar os 

experimentos. Nessa 

escola temos 

laboratório e fica 

mais fácil. Só uma 

observação: nem 

todos os 

experimentos 

necessitam de sala 

específica.  

 

Tudo aquilo que 

consiga construir, 

sistematizar. Nem 

todo o experimento 

dá certo, é legal que 

dê errado para poder 

discutir 

(questionamentos). 

Por exemplo, na 

semana passada 

trabalhei com 

bolor/fungos e muitas 

culturas deram 

“errado” (aspas a 

pedido da 

professora). Daí foi 

um momento para 

discutir com os 

alunos a razão de não 

ter nenhum fungo no 

experimento dele. 

Daí eles começaram a 

entender, 

compararam com o 

caderno de Ciências.  

 

São atividades que 

proporcionam uma 

ampliação no 

conhecimento que o 

aluno possui e assim, 

possibilitam uma 

melhor compreensão 

daquilo que o 

professor ensina em 

aula. O ensino no 

laboratório tem que 

ter organização e 

gerar interesse nos 

alunos. 
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2 - Como você planeja as atividades práticas: local, horário, ideias para realização (materiais 

consultados), escolha e pertinência dos temas?  

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

Planejo minhas 

atividades na escola, 

durante as aulas 

destinadas a isso. 

Também preparo 

atividades em casa. 

Consulto livros 

didáticos, revistas e a 

internet. Tenho 

cuidado de seguir o 

planejamento, pois 

ele é importante para 

ter uma direção. 

Depende dos recursos 

que a escola oferece e 

aí faço o que está de 

acordo. Nesta escola 

têm muitos recursos e 

eu tento me adaptar.  

Nunca estudei tanto 

como nessa escola. 

Acho que isso é 

muito importante e 

tira o professor da 

mesmice. Atribuo à 

forma como a escola 

é gerida a cobrança 

pela preparação dos 

professores. 

Inclusive, nos finais 

de semana preparo 

aulas. 

Planejo minhas aulas 

práticas de acordo 

com o currículo do 

Estado. Sigo o 

conteúdo e utilizo os 

cadernos da 

Secretaria da 

Educação. Uso 

também o livro 

didático e a internet. 

Preparo as atividades 

aqui na escola, mas 

muitas vezes preparo 

em casa, também. 

Muitas atividades vou 

aperfeiçoando de um 

ano para outro.  

Por lecionar em uma 

escola de ensino 

integral e, a escola 

possuir laboratório, 

fica mais fácil a 

preparação e a 

realização das 

atividades. A escolha 

dessas atividades vem 

ao encontro do que 

está contido no 

caderno do aluno, 

dando prioridade às 

atividades que 

exercem grande 

fascínio por parte dos 

alunos. 
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3 - Em sua opinião, qual a importância das atividades práticas no processo de ensino-

aprendizagem em Ciências? 

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

Elas facilitam a 

compreensão dos 

conteúdos pelos 

alunos e os motivam 

para as aulas. Por 

exemplo, o plantio de 

vegetais durante a 

eletiva neste semestre 

motivou uma das 

alunas a fazer horta 

em casa. Ela preparou 

o solo do quintal e 

plantou algumas 

coisas. Achei bem 

legal. 

Permitem que os 

alunos compreendam 

melhor o conteúdo. 

Eles ficam instigados 

a entender diversos 

fenômenos. Na 

eletiva do primeiro 

semestre que você 

viu na apresentação 

dos trabalhos do final 

de semestre, o 

conteúdo de química 

foi bem explorado, 

pois fabricamos 

sabão, detergente ... 

os alunos se 

interessaram muito e, 

por isso, acho que 

compreenderam 

melhor alguns 

assuntos que eles 

consideram difíceis, 

como as 

transformações 

químicas. 

Elas são muito 

importantes para 

ampliar o 

conhecimento, mas 

precisam ser bem 

preparadas. Tem que 

ter um planejamento 

e o professor precisa 

ter em mente que 

nem tudo pode dar 

certo e aí tem que  

reavaliar. Isso pode 

ser legal, pois há 

questionamentos, o 

que pode facilitar a 

aprendizagem. No 

caso da cultura de 

fungos que eu já 

falei, muitos “não 

deram certo” (aspas a 

pedido da professora) 

e foi muito rica a 

discussão. Eles 

trouxeram exemplos 

do dia-a-dia deles e 

muitas coisas foram 

esclarecidas. 

As atividades práticas 

podem despertar a 

curiosidade dos 

alunos e ampliar o 

conhecimento, mas 

para serem 

desenvolvidas 

plenamente é 

necessária a 

participação ativa do 

professor, do aluno e 

da gestão. Assim, 

ocorre um 

aprendizado gostoso 

e investigativo, 

dentro da realidade 

de cada um e da 

escola. 
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4 - Fale sobre as “facilidades” que você encontra na sua escola para desenvolver 

adequadamente as AP. 

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

A escola possui 

recursos tecnológicos 

que agilizam o 

desenvolvimento das 

atividades. 

A escola apresenta 

recursos como: 

laboratório de 

Ciências, datashow 

em cada sala, netbook 

para cada aluno, 

netbook para cada 

professor, sala de 

multiuso, sala de 

leitura funcional.  

Um fator positivo que 

encontro aqui é que 

todos os passos são 

registrados e 

refletidos. Nenhuma 

atividade planejada e 

desenvolvida fica 

sem registro. 

O que eu faço aqui já 

fazia em outras 

escolas e acredito que 

aqui é a mesma coisa. 

As aulas continuam 

com 50 minutos. Nas 

disciplinas eletivas, 

reforço o que já 

trabalhei em sala de 

aula. Não podemos 

introduzir assuntos 

novos.. 

Por ser uma escola de 

tempo integral e 

possuir laboratório, 

fica mais fácil 

desenvolver as 

atividades. Tínhamos 

até agosto um 

auxiliar de 

laboratório, mas ele 

foi dispensado. 
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5 – O que você considera problemas/dificuldades para realizar as AP? 

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

Raramente tenho 

dificuldades.  

Às vezes, encontro 

dificuldades para 

realizar as atividades 

práticas. O principal 

problema é a falta de 

materiais de 

consumo. 

Dependendo do 

experimento, o 

professor compra..  

Outro problema é a 

burocratização, temos 

que preencher várias 

fichas de cada aluno, 

de cada aula. Ao 

mesmo tempo que 

isso nos ajuda no 

acompanhamento do 

processo, também 

exige muito tempo 

que poderia ser usado 

para outras coisas. 

Minha dificuldade é 

ter todos os materiais 

de consumo. Peço 

para os alunos, mas 

na maioria das vezes 

eles não trazem. Isso 

não é um 

impedimento, pois 

damos um jeito. 

Minha dificuldade é 

com o número 

excessivo de alunos 

por sala nas aulas de 

práticas laboratoriais. 
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6 – Durante sua graduação foram realizadas AP nas diversas disciplinas que cursou? Que 

tipos de atividades? Você acredita que elas oportunizaram uma experiência positiva e que, 

posteriormente, se mostraram importantes ao ministrar suas próprias aulas? 

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

Sim, principalmente 

nas aulas de Química 

Analítica. Acho que a 

formação acadêmica 

inicial não é 

suficiente para a 

realização de 

atividades práticas. O 

que contribuiu para a 

consolidação da 

minha formação para 

esse objetivo foi 

trabalhar em indústria 

química e 

farmacêutica. 

Sim, nas aulas de 

Química. Foi uma 

boa experiência e me 

ajudaram muito no 

cotidiano da escola, 

Considero a formação 

continuada muito 

importante também. 

Aqui na escola temos 

as reuniões de 

formação em que 

dividimos 

experiências, um 

professor ajuda o 

outro. Isso ajuda 

bastante. 

Tive aulas de 

Biologia dos 

invertebrados, 

Química, 

Bioquímica. Também 

sou formada em 

Farmácia. Estas 

experiências foram 

positivas e várias 

coisas que aprendi 

me ajudaram quando 

comecei a lecionar e 

ao longo da minha 

carreira: formular 

hipóteses e testá-las, 

fazer relatórios, ter e 

exigir organização no 

laboratório, aprender 

com o erro etc. 

Mas continuo a 

estudar. A formação 

continuada é muito 

importante para me 

manter atualizada. 

Minha formação 

inicial me deu 

condições para que 

eu pudesse realizar 

com segurança 

algumas atividades, 

mas a formação 

continuada 

proporcionou mais 

segurança e ampliou 

meu leque de 

atividades. 
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7 – Que sugestões você daria para melhorar a utilização de AP no ensino de Ciências, com 

vistas a instigar a curiosidade, desenvolver a criatividade e propiciar a aprendizagem 

significativa dos seus alunos? 

 

Professor A Professor B Professor C Professor D 

Os cursos de 

formação de 

professores precisam 

estimular e orientar 

para sua prática. As 

escolas devem 

oferecer os recursos 

mínimos necessários 

para que elas 

ocorram, tempo para 

planejamento, 

materiais e locais 

adequados. 

Acho que a 

preparação dos 

professores é o mais 

importante.  

Seria bacana se 

tivéssemos materiais 

na escola, como kits 

para o professor e 

para o aluno, 

acompanhando as 

atividades presentes 

nos cadernos da 

Secretaria da 

Educação. 

As atividades práticas 

devem estar voltadas 

para despertar a 

curiosidade do aluno, 

mas para se 

desenvolverem 

plenamente, é 

necessária a 

participação ativa e o 

envolvimento de 

todas as pessoas da 

escola, alunos, 

professores, gestores, 

funcionários e o 

apoio da família 

destes alunos. 
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APÊNDICE E   

Relatório de observação da aula da disciplina Práticas Experimentais 

As Práticas Experimentais compõem a parte diversificada do currículo da Escola de 

Tempo Integral. Tais práticas têm, por objetivo contribuir para a melhoria do desempenho dos 

estudantes, proporcionar-lhes a oportunidade de manipular materiais e equipamentos 

especializados no ambiente de laboratório, o que desenvolve diversas habilidades como: 

construir tabelas, ler e interpretar gráficos, comparar e estabelecer relações. Dessa forma, 

estimulam-se a curiosidade e a criatividade para a formulação de projetos de investigação em 

práticas eficientes para a construção do conhecimento. (SÃO PAULO, 2014) 

 Identificação da aula 1 

1. Data: 03/03/2016 – (90 minutos = 2 horas/aula) - É a primeira aula do ano letivo dessa 

turma no laboratório. 

2. Tema: Vidraria de laboratório 

3. Objetivo(s): Familiarizar os alunos com as vidrarias e instrumentos disponíveis no 

laboratório de Ciências. 

4. Local: Laboratório 

5. Professores: D e E18 

6. Número de alunos presentes: 25 

7. Ano curricular que pertence a sala: 9º ano EF 

8. Adequação física da sala ou espaço utilizado: a sala tem tamanho adequado ao número de 

alunos, possui arejamento necessário, é limpa, tem cortinas, bancadas e bancos em bom 

estado e em número suficiente, além de uma mesa e cadeira para o professor, armários para 

armazenar vidrarias, compostos químicos e outros materiais de laboratório. 

Organização para a realização da Atividade Prática 

O Professor E já havia organizado o laboratório para a aula. Tanto ele como o professor titular 

aguardavam os alunos na porta da sala. Todos os alunos colocaram os aventais cedidos pela 

SEESP e assentaram-se nos bancos das bancadas. A sala é bem ampla e arejada e os bancos 

foram suficientes para todos os alunos.  

A seguir, os alunos que não portavam nenhum material, ficaram atentos à explicação do 

professor que usava o datashow para ilustrar a aula e dar as orientações gerais. A aula ocorreu 

                                                             
18E – Professor Estagiário 
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de forma oral e o Professor D mostrou cada vidraria do laboratório e perguntou aos alunos a 

utilidade de cada uma. 

Os alunos participaram oralmente: 

Aluno 1: - Professor, esse vidro passa nos filmes, né? 

Professor D: - Sim, esse vidro chama-se erlenmeyer e muitas vezes é usado em filmes com 

experiências. 

Aluna 1: - Professor, o que é esse negócio branco na tela? 

Professor D: - Amianto (faz uma explicação sobre sua função) 

Aluno 2: - Vamos utilizar isto? (mostra o bico de Bunsen) 

Professor D: - Não temos gás, portanto utilizaremos lamparina no lugar. 

Aluna 1: - Tubo de ensaio qual é? 

Professor D: explica e passa para que cada aluno veja e manuseie o material. A explicação é 

sempre acompanhada de imagens no datashow. 

Observação: cada professor da escola tem um laptop fornecido pela SEESP. 

Aluno 3: - Esse tubo serve para fazer exame de sangue, né? 

Professor D: - Sim 

Aluno 4: - O que é este símbolo no erlenmeyer? 

Professor D: - É o símbolo de “aproximadamente” 

(um pouco de algazarra na sala que é controlada pelo professor) 

Aluno 2: - E esses risquinhos nesse vidro aqui? 

Professor D: faz a observação do vidro mostrado e explica graduação. 

Aluno 5: - Nós vamos utilizar estes instrumentos? 

Professor D: - Sim, durante todo o ano. 

Enquanto isso, os alunos cheiram, assopram, olham fixamente dentro dos vidros. 

Nesse momento, o Professor D é alertado pelo Professor E, que então chama a atenção dos 

alunos e relembra com eles as regras do laboratório. 

A aula prossegue com os alunos observando os materiais sobre as bancadas com a supervisão 

dos professores. 

O sinal que avisa o final da aula toca e ela é finalizada sem que o Professor D consiga 

terminar o assunto. Os materiais do laboratório são deixados sobre as bancadas para que o 

Professor E recolha. Os alunos devolvem os aventais, mas o Professor D pede que eles os 

dobrem, mas antes explica como isso é feito. 

Gestão da sala de aula 
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Embora o Professor D tenha preparado a aula e explicasse previamente o que seria trabalhado 

naquele dia, os alunos ficaram agitados ao longo do tempo e pareceu que aproveitaram bem 

pouco as explicações. 

Interação na sala de aula 

O Professor D tenta impor que uma pessoa fale de cada vez, mas em alguns momentos um 

interrompe a fala do outro. Por se tratar de uma aula dinâmica, alguns alunos querem se 

levantar dos seus lugares para pegar alguns materiais em outros locais da sala. Nestes 

momentos, o Professor D interfere lembrando-os das regras do uso da sala.  

Discurso do professor 

Há uma explanação inicial sobre os nomes dos materiais e, a seguir, o Professor D vai 

respondendo algumas dúvidas dos alunos. Não há por parte do Professor D, pelo menos nessa 

aula, a intenção de estimular a curiosidade dos alunos. A aula foi mais demonstrativa. 

Relação entre os alunos 

Poucos alunos questionam o Professor D e quase não interagem entre si sobre o assunto da 

aula. Quando fazem perguntas, levantam a mão para que o Professor D os atenda.  

Clima na sala de aula 

O Professor D, ao explicar, olha com atenção todos os alunos e sabe o nome da maioria deles. 

Existe um clima de respeito, mas em alguns momentos alguns alunos não respeitam a opinião 

dos colegas. Nesses momentos, o Professor D interfere e retoma a aula. 

Outras Considerações 

 A atividade realizada foi parcialmente adequada aos objetivos propostos, pois nem 

todos os alunos tiveram acesso às vidrarias. Os textos foram apresentados no equipamento 

multimídia. Devido à indisciplina dos alunos, a aula foi finalizada sem que fosse completado 

o conteúdo proposto.  

O professor D informou os objetivos da aula, que no início estimularam a participação 

dos alunos, mas durante a atividade os alunos se dispersaram. A avaliação foi realizada pela 

observação geral dos alunos e não houve nenhum tipo de registro escrito. 

A observação mais atenta da aula permitiu detectar que poucas foram as situações que 

aliaram o conhecimento cotidiano ao conhecimento científico, resultando numa atividade que 

pouco acrescentou a aprendizagem científica dos estudantes. 
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APÊNDICE F   

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva Oficina de Engenhocas 1 

A ementa dessa eletiva salienta que o crescimento significativo do número de 

habitantes no planeta vem agravando a capacidade da terra de absorver os resíduos produzidos 

pela própria humanidade. Assim, a sucata pode servir de material para a construção de 

engenhocas e também é um suporte potencial para a atividade juvenil, usando a criatividade e 

a originalidade de cada um. 

Identificação da aula 2 

1. Data: 10/03/2016 (90 minutos = 2 horas/aula)  

2. Tema: Apresentação da disciplina eletiva 

3. Objetivo (s): Apresentar e explicar a disciplina eletiva. 

4. Local: sala de aula 

5. Professores: A e P19 

6. Número de alunos presentes: 32 

7. Ano curricular que pertence a sala: 6º ano EF (turmas diferentes) 

8. Adequação física da sala ou espaço utilizado: A sala tem tamanho adequado ao número de 

alunos, possui arejamento necessário, é limpa, tem cortinas, carteiras em bom estado e em 

número suficiente, além de uma mesa e cadeira para o professor. Possui, também, datashow 

instalado. 

Organização para a realização da Atividade Prática 

O Professor A esperou à porta até que todos os alunos entrassem na sala e se acomodassem 

em fileiras. A seguir, fez a chamada dos alunos que fazem parte de turmas diferentes do 6º 

ano. Esses alunos escolheram através de ementa essa disciplina e deverão participar da mesma 

até o seu encerramento, no final do semestre.  

O Professor A apagou a luz para melhorar a apresentação de slides através do datashow. 

A Professora P inicia dando instruções e falando que vai montar um manual com os alunos 

utilizando corretamente a gramática e o tipo de texto adequado. A seguir, ela vai 

questionando: 

Professora P: – O que vocês acham que vai ocorrer nesta aula? Qual o objetivo desta 

disciplina? 

Aluno 1: - Vamos fazer arco e flecha. 

                                                             
19P - Professora de Língua Portuguesa 
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Aluno 2:  - Vamos fazer brinquedos. 

Professora P: – Por quê? O que você espera das aulas? Falem mais alto. Aposto que no pátio 

vocês falam mais alto. 

Professora P: – Um dos nossos objetivos é montar um texto prescritivo. 

Professor A: – Nas aulas de Ciências é transformar materiais, isto é, usar uma caixa de 

sapatos, por exemplo, e transformá-la em outras coisas. Aproveito para pedir que vocês 

guardem caixas de sapatos, tubos de papel higiênico e papel alumínio para a próxima aula. 

Professora P: – Quando terminar esta eletiva esperamos que vocês não joguem as coisas na 

rua, não desperdicem. 

Professor A: – Transformar em uma coisa legal, uma engenhoca. 

Professora P – Foi a Professor A que teve a ideia desta eletiva. 

Professor A: Lê o slide e vai perguntando: - O que é conceito? Quais as diferentes áreas do 

conhecimento? 

Aluna 1:  - Não sei. 

Professor A: – As áreas do conhecimento são Ciências, Matemática, Português etc. 

Professora P: Lendo o slide, ela destaca os objetivos e chama a atenção para a seriedade das 

aulas. (Professor A está fotografando toda a aula para fazer o portfólio) 

Professora P: – Tudo que se trabalha nesta escola é direcionado ao Projeto de Vida e cita as 

principais características das disciplinas eletivas. (alguns alunos estão dispersos ... sono?  ... 

não estão entendendo?) 

Professora P: – A disciplina eletiva é obrigatória e dura 1 semestre. A propósito, vocês sabem 

o que são docentes? 

Aluna 1: - Somos nós. 

Professora P: – Não, docentes são os professores. Vocês são discentes.  

Professor A: – É responsabilidade dos docentes preparar o portfólio e muitas outras coisas. E 

vocês serão avaliados todo dia, a todo momento. Cuidado você que não quer fazer nada. 

Professora P: – Avaliação não é só prova escrita, mas a participação nas atividades, o 

comportamento e o envolvimento com as disciplinas. 

Professora P: Continua lendo os slides e explicando as palavras cujo significado os alunos 

possam ter dúvidas. 

Professor A: – A partir das ideias iniciais, as outras engenhocas contarão com a ideia de 

vocês. 

Aluno 4: - As atividades que vocês preparam é para escrever? 
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Professor A: – Nos momentos adequados falaremos, mas é direcionado aos textos que 

colocaremos no manual. 

Professora P: – Tudo é feito para vocês. Vocês devem pesquisar, procurar mais conhecimento, 

tem que sugar os professores. Nós professores, aprendemos com vocês também. 

Professor A: – A partir da caixa de sapatos faremos um experimento e vamos transformá-la 

em outra coisa. 

Professora P: – Adorei tudo e vou brincar muito com vocês. Cada coisa que fizermos, 

montaremos um texto prescritivo e depois colocar no manual. É como uma receita, mas pode 

ser alterada 

Aluno 2: - O que são textos prescritivos? 

Professora P: – Esse texto tem a finalidade de instruir o leitor. Não só fornecem uma 

informação, como incitam à ação e guiam a conduta do leitor. É como uma receita só que não 

pode ser alterada, pois deve ser seguido passo-a-passo. Vamos montar grupos de alunos que 

deverão anotar e montar o manual de instruções. (A Professora P explica, uma a uma, todas as 

características desse tipo de texto) 

Professor A: Explicou a bibliografia e perguntou se os alunos conheciam o Professor Pardal. 

Aluna 1: - Só conheço o Tio Patinhas. 

Aluno 5: - Vamos fazer tudo isso que está na foto (slide)? 

Professora P: – Algumas coisas sim. 

Aluno 5:  - Quando será a próxima aula? 

Professora P: – Toda quinta, as duas primeiras aulas. 

Professora P: Explica a linguagem utilizada no texto prescritivo, chamando a atenção de 

alguns alunos, questionando enquanto vai descrevendo como será feito o manual. (Alguns 

alunos se dispersam durante a explanação e só respondem de forma bem comedida às 

perguntas da professora) 

Professora P: Encerra a apresentação dizendo que parece pouca coisa, mas terão um longo 

caminho pela frente e que no final eles saberão utilizar o imperativo com os pés nas costas. 

Professor A: Passa questões (1-Por que você escolheu nossa eletiva; 2-O que você espera de 

nossa eletiva?) na lousa e diz que eles deverão responder com o máximo de informações 

possíveis.  

Os alunos conversam entre si e se interessam em responder. Enquanto isso, as professoras se 

revezam para esclarecer dúvidas individualmente. 
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Professor A: Recolheu as folhas com as respostas e iniciou um vídeo (manual do mundo). 

Esse vídeo serviu para dar uma ideia do que será realizado durante as aulas. (os alunos se 

interessaram muito) 

Aluno 6: - Vamos fazer este experimento? 

Professor A: - Os que precisam de fogo não, mas os outros tentaremos fazer. 

Professor A: Explica que a Matemática será utilizada para a realização das medidas, Ciências 

na explicação dos por quês e Português para a confecção dos manuais. Afirma que as três 

disciplinas estão unidas para que a eletiva seja proveitosa para todos. 

A aula foi encerrada com expectativas para a próxima aula. 

Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professores 

Os professores planejaram e coordenaram aula, realizaram uma explicação prévia do 

conteúdo a ser trabalhado e, através de slides, foram chamando a atenção para os objetivos da 

aula e da disciplina.  

No início, os alunos ficaram um pouco dispersos, mas não falantes. Ao longo da aula, os 

professores começaram a estimular a curiosidade dos alunos questionando-os e por conta da 

postura instigante dos mesmos, o comportamento dos estudantes foi mudando, eles 

começaram a interagir entre si sobre o assunto da aula, principalmente quando responderam 

às questões solicitadas.  Finalmente, alunos e professores pareceram ansiosos pelo próximo 

encontro. 
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APÊNDICE G   

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva Oficina de Engenhocas 2 

Identificação da aula 3 

1. Data: 24/03/2016 (90 minutos = 2 horas/aula) 

2. Tema da aula: Projetor caseiro com celular 

3. Objetivo(s): Propor alternativas de produção que minimizem os danos ao ambiente 

provocados por atividades industriais; fazer com que os alunos percebam que a Ciência pode 

ser aprendida através de uma atividade lúdica. 

4. Local: Sala de aula 

5. Professores: Professor A e Professora P 

6. Número de alunos presentes na aula: 30 

7. Ano curricular que pertence a sala: 6º ano EF (turmas diferentes) 

8. Adequação física da sala ou espaço utilizado: A sala tem tamanho adequado ao número de 

alunos, possui arejamento necessário, é limpa, tem cortinas, carteiras em bom estado e em 

número suficiente, além de uma mesa e cadeira para o professor. Possui, também, datashow 

instalado. 

Organização para a realização da Atividade Prática 

O Professor A esperou na porta até que todos os alunos entrassem na sala e se acomodassem 

em fileiras. A seguir, fez a chamada dos alunos que fazem parte de turmas diferentes do 6º 

ano.  

O Professor A apagou a luz para melhorar a apresentação de slides através do datashow. 

O Professor A inicia recordando o que foi visto na aula anterior. E pergunta: Que todo mundo 

adora ir ao cinema, ninguém tem dúvida. Agora, imaginou ter o cinema aí na sua casa e sem 

gastar milhares de reais comprando um projetor? Sim, você pode ter um “mini-cinema” aí 

mesmo no seu quarto e assistir aos seus filmes e seriados preferidos direto da sua cama. 

Legal, não é? 

Alguns alunos: - Sim. 

Aluna 1:  - Agora que vamos utilizar o material que a gente trouxe? 

Professora P: – Daqui a pouco vamos usar a caixa de sapatos e uma lupa. Então, aprendam o 

passo a passo de como fazer o seu projetor caseiro. 

Professor A: - O projetor é simples e bem fácil de fazer, e usa materiais que, provavelmente, 

você tem em casa. Além disso, você pode carregá-lo para qualquer lugar. 
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Professora P: Explica, através de slides, como os alunos devem montar o projetor. (os alunos 

ficam em silêncio, dispostos em fileiras) 

Professor A: - Agora vocês assistirão a um filme de como proceder para fazer o projetor. Se 

tiverem alguma dúvida, perguntem no final. (o filme do site Manual do Mundo é projetado) 

Professor A: - Alguma dúvida? 

Aluno 1:  - Aquela parte que ele falou para acertar o foco eu não entendi. 

Professor A: – Para acertar o foco, você deve aproximar ou afastar o celular da lupa. 

(burburinho na sala e mais nenhuma pergunta) 

Professora P: - Vamos organizar em cinco grupos de seis alunos 

Professora P: – Sem bagunça! 

(mesmo com o pedido, vários alunos aproveitam para brincar) 

Professor A: Distribui os materiais pelos grupos. (muitos materiais foram disponibilizados 

pelas professoras, pois os alunos não trouxeram. Alguns a escola forneceu e outros foram 

adquiridos pelas professoras) 

Professora P e Professor A: Orientam os alunos nos grupos. 

Ao final da aula, os projetores estavam confeccionados. Foram feitos testes para verificar se 

funcionavam. 

C – Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professoras 

A aula estava bem planejada para o tempo que dispunham. As professoras foram alertando 

sobre os procedimentos para construir o projetor e o atendimento nos grupos foi essencial, 

pois muitos alunos não tinham ideia do que fazer em alguns momentos.  

Os alunos se agruparam com a orientação das professoras, portanto não havia muita interação 

entre eles. Ao longo da atividade alguns se dispersaram, deixando a cargo dos mais 

“habilidosos” o término da confecção. 
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APÊNDICE H  

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva A Química da Transformação 

De acordo com a ementa, essa eletiva busca a compreensão de conhecimentos práticos 

e estudo das propriedades de materiais químicos de uso diário. Investigação, reflexão, 

aplicação e muita tecnologia serão eixos que nortearão a criação de vários produtos no 

laboratório de Ciências. 

Identificação da aula 4 

1. Data: 09/06/16 

2. Tema: Sabonete líquido 

3. Objetivo(s): Compreender os estudos das propriedades de materiais químicos do uso diário; 

investigar, refletir e aplicar esses conhecimentos na produção de sabonete líquido. 

4. Local: Laboratório 

5. Professores: B, P e E 

6. Número de alunos presentes: 26 

7. Ano curricular que pertence a sala: 8ºs e 9ºs 

8. Adequação física da sala ou espaço utilizado: a sala tem tamanho adequado ao número de 

alunos, possui arejamento necessário, é limpa, tem cortinas, bancadas e bancos em bom 

estado e em número suficiente, além de uma mesa e cadeira para o professor, armários para 

armazenar vidrarias, compostos químicos e outros materiais de laboratório. 

Organização para a realização da Atividade Prática 

Essa aula é complementar à da semana anterior, em que os alunos fizeram os cálculos para a 

conversão de volumes para a confecção dos sabonetes líquidos. 

Os professores B e Língua Portuguesa recepcionam os alunos na entrada do laboratório e o 

professor E distribui os aventais. Os estudantes se acomodam nas bancadas, que já estavam 

com os materiais distribuídos. 

A aula começou com uma apresentação de slides em que constavam seus objetivos: 

economizar, aprendendo a fazer sabonete líquido em casa; conscientizar sobre a importância 

da higiene pessoal para a saúde e para a qualidade de vida; saber a principal diferença entre o 

sabonete líquido e o sabonete em barra. 

A professora PB passou um vídeo explicativo sobre a confecção do sabonete. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mDaiV7gdk4M - parte 1 e 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr5jVxxCAeQ – parte 2) 
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Cada grupo de alunos iniciou a produção dos sabonetes acompanhando a receita e as 

orientações dos professores. 

No final da aula, o professor B pediu para que cada aluno escrevesse de forma clara, objetiva 

e com letra legível uma conclusão para a aula, levando em conta os objetivos propostos e o 

processo de confecção do sabonete líquido. 

 

C – Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professoras 

O rigor na gestão da aula garantiu bons resultados. Por se tratar de uma atividade no 

laboratório e a necessidade de seguir uma receita, o acompanhamento dos professores foi 

fundamental. 

Os alunos se mostraram curiosos e, ao mesmo tempo, ansiosos com o resultado.  

É conveniente salientar que os materiais para a confecção dos sabonetes foram comprados 

pelo professor B. 
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APÊNDICE I  

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva Plantando e reciclando ideias 1 

A eletiva teve como objetivo ajudar na preservação da saúde, através de hábitos saudáveis 

relacionados à alimentação. Para isso, propôs o cultivo de hortaliças num terreno da escola e 

em garrafas PET (horta suspensa). 

Identificação da aula 5 

1. Data: 02/09/16 (90 minutos = 2 horas/aula) 

2. Tema da aula: Preparação dos canteiros para fazer o plantio 

3. Objetivo(s): Possibilitar aos alunos o contato com a terra e os seres que nele habitam; 

transformar um terreno ocioso da escola num espaço para o cultivo de hortaliças. 

4. Locais: Sala de aula e Terreno da escola com cerca de 24 m2, cercado por muro e 

apresentando um portão. 

5. Professor:  A 

6. Número de alunos presentes na aula: 22 

7. Ano curricular que pertence a sala: 6ºs e 7ºs anos 

 Organização para a realização da Atividade Prática 

A primeira parte da aula foi na sala com os alunos sentados em fileiras. A professora 

apresentou slides com os procedimentos para escolha de terreno e o esclarecimento sobre 

quais materiais deveriam ser utilizados nos canteiros. 

A pedido da professora na aula anterior, um aluno trouxe enxada e rastelo para que fossem 

expostos aos alunos. 

Na segunda parte da aula, o professor A organizou os alunos e os conduziu ao terreno 

destinado ao plantio das hortaliças. No local, os alunos retiraram os pedaços de madeiras 

dispersos e, nesse momento, observaram tatu de jardim, liquens, minhocas e outros seres 

presentes. Os questionamentos foram diversos e a professora foi explicando cada uma das 

dúvidas.  

Todos os materiais orgânicos (folhas, galhos etc) foram colocados em sacos e armazenados no 

próprio local, pois deverão ser utilizados para abastecer a composteira que será iniciada na 

próxima aula.   

Ao final da aula, o professor A pediu para que todos lavassem as mãos e os acompanhou até a 

sala de aula. 

Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professora 
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A aula apresentou alguns problemas no início com o equipamento de projeção, mas foram 

solucionados em pouco tempo. Os alunos participaram bastante das atividades, fizeram muitas 

perguntas e mostraram-se muito curiosos. O professor A conseguiu sanar a maioria das 

dúvidas, aliando o que os estudantes traziam como conhecimento prévio aos conteúdos 

científicos. Por exemplo, a explicação sobre os líquens surgiu da pergunta de um aluno que 

quis saber se a árvore estava estragada. A resposta da professora, levando em conta o aspecto 

científico, chamou a atenção de todos. 
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APÊNDICE J  

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva Reino Raul Pilla 

Segundo a ementa, esta eletiva propõe ao aluno pesquisador uma viagem pelo mundo, 

através do tempo aprofundando conhecimentos e desvendando verdades e mitos. O caminho 

para a viagem será a análise dos contos de fadas. Na área de Ciências, serão discutidos os 

biomas terrestres presentes nos contos. 

 Identificação da aula 6 

1. Data: 09/09/16 

2. Tema da aula: Biomas terrestres 

3. Objetivo(s): Falar de biomas utilizando como mote os biomas presentes nos contos de fadas 

4. Local: Sala de aula 

5. Professor: C  

6. Número de alunos presentes: 30 

7. Ano curricular que pertence a sala: 6ºs e 7ºs anos 

8. Adequação física da sala ou espaço utilizado: A sala tem tamanho adequado ao número de 

alunos, possui arejamento necessário, é limpa, tem cortinas, carteiras em bom estado e em 

número suficiente, além de uma mesa e cadeira para o professor. Possui, também, datashow 

instalado. 

Organização para a realização da Atividade Prática 

O professor C aguarda os alunos na porta e eles se acomodam em grupos de 4 ou 5 alunos 

cada. Em cada grupo está disponível um globo terrestre. 

Inicia-se a aula com uma apresentação de slides sobre os biomas terrestres. A seguir, o 

professor conversa com os alunos sobre os contos de fadas que eles conhecem. Os alunos 

citam Chapeuzinho Vermelho e o professor pede que eles tentem lembrar onde a história 

acontece. A seguir, solicita que eles localizem os diversos continentes no globo terrestre. Há 

muita confusão e questionamentos nesse momento, mas o professor administra muito bem, 

solucionando as dúvidas. Ele aproveita para falar sobre os biomas presentes em cada 

continente e salienta que a maioria dos contos ocorre no hemisfério norte, caso de 

Chapeuzinho Vermelho que ocorre no continente europeu. 

A aula prossegue com o professor focalizando os biomas brasileiros. Ele questiona: 

“vocês lembram quais os biomas brasileiros?” A maioria dos alunos respondeu floresta 

amazônica e pantanal. Na sequência, ela vai relembrando os outros biomas, pede para 

localizar no globo terrestre, e pergunta quais animais vivem em cada um deles. Várias dúvidas 
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surgiram sobre os biomas brasileiros e os animais que neles habitam. Por isso, a professora 

pede que eles anotem no caderno os exemplos que ela vai mostrar nos slides e os locais que 

esses animais habitam e, por fim, o professor sugere que eles imaginem e escrevam as ideias 

principais de um conto mágico com os animais que escolheram. A aula é finalizada com 

algumas ideias relatadas pelos estudantes. 

 Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professor 

Existiu um clima de respeito e solidariedade na sala, as opiniões eram respeitadas e a 

professora coordenou muito bem a aula. Os alunos ficaram bem empolgados com a 

oportunidade de falar sobre os contos de fada. 
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APÊNDICE K  

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva Plantando e reciclando ideias 2 

Identificação da aula 7 

1. Data: 16 e 23/09/2016 (4 horas/aula) 

2. Tema: Composteira 

3. Objetivo(s): reutilizar o lixo orgânico produzido na escola e nas residências dos alunos para 

transformar em adubo para a horta. 

4. Locais: Sala de aula, terreno da horta, corredor ao lado do pátio (horta/jardim suspenso) 

5. Professor:  A e  P 

6. Número de alunos presentes: de 20 a 23 

7. Ano curricular que pertence a sala: 6ºs e 7ºs anos 

 Organização para a realização das atividades práticas 

Dia 16: Professor A e os alunos foram para o espaço destinado à horta e lá encontraram um 

voluntário da comunidade que estava fazendo um buraco no canto do terreno para servir de 

composteira. Os alunos, sob a orientação do professor, despejaram dentro do buraco os restos 

orgânicos acumulados ao longo da semana. A seguir, cobriram com uma camada de terra. Os 

diálogos, portanto, tinham como foco organizar o terreno e formar a composteira. A 

professora dava as instruções, fotografava e esclarecia algumas dúvidas, mas deixou em 

suspenso o “funcionamento” da composteira. Muitos alunos, principalmente as meninas, não 

se interessaram em mexer na terra. 

Ao final, os alunos lavaram as mãos e se dirigiram para a sala de aula, acompanhados pela 

professora. 

Dia 23: Os alunos são recebidos na sala de aula por Professor A e Professor P. Após se 

organizarem nas carteiras, os professores pedem silêncio. 

Professora P: - Estava conversando com o Professor A que a eletiva está saindo como o 

proposto na ementa. Mas, a eletiva foi criada para que os alunos trabalhem e tomem a frente. 

Quem gosta de terra vai para a roça e quem tem habilidades manuais fará isso (mostra os rolos 

vazios de papel higiênico para montar um mural). 

Os alunos escutam, mas não se pronunciam. 

Professora P: - Agora, vamos ver como funciona a compostagem. Organizem-se em duplas 

para discutirem isso. Procurem no Google a palavra compostagem 

(As professoras distribuem um netbook para cada aluno) 

Professora P: - Quero saber, depois de quanto tempo podemos usar a composteira. 
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(dois alunos são retirados da sala para resolverem problemas nas aulas do dia anterior, e são 

encaminhados para a sala da diretora) 

Professor A: - Como é, o que usa, cuidados do terreno, o que é compostagem, o que vai sair 

dessa compostagem, quanto de terra devemos usar, quanto de composto é formado, existe 

uma quantidade certa de restos orgânicos? 

Os alunos fazem algumas perguntas quando começam a pesquisar, mostram-se interessados, 

principalmente, pelas fotos de composteiras. 

Professor A: Pede aos alunos que façam slides sobre o que pesquisaram. (eles já sabem 

trabalhar com o programa Power point) 

Os alunos questionam sobre como fazer as apresentações e as duas professoras passam nas 

carteiras explicando. 

Uma das duplas quer saber sobre compostagem orgânica e a professora responde para todos, 

que é feita com lixo orgânico, como a que eles estão fazendo, com cascas de frutas, restos de 

alimentos e até saquinhos de chá. 

A aula está próxima do final, mas os alunos ainda não terminaram a tarefa. Dessa forma, o 

Professor A cria um endereço numa “nuvem”, pois os netbooks que eles estão usando não 

salva os documentos. 

Professor A: - Vou ligar meu computador e fazer uma “nuvem” para colocar os trabalhos. (a 

professora fornece login e senha para os alunos) 

Os alunos, de modo geral, têm dificuldades para terminar as apresentações, então a professora 

P sugere que eles olhem os trabalhos das duplas que estão mais facilidade. 

Professora P: - Venham cá e olhem o trabalho dos colegas. O texto não deve ser muito longo. 

Vocês devem colocar apenas os pontos principais. (A professora fica apoiando três duplas a 

montar os textos) 

Professor A: Explica como acessar a nuvem em cada dupla. 

No final da aula, das 10 duplas, apenas 3 terminaram Assim, ficou para a próxima aula o 

término dos trabalhos e a apresentação dos mesmos. 

Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professoras 

As aulas foram planejadas com espaço para a cooperação e intervenção dos alunos, mesmo 

assim ou por conta disso, o início das aulas era bem atribulado e as professoras gastavam 

algum tempo para organização das atividades. Porém, quando iniciavam o trabalho, as 

professoras interagiam com os alunos de forma educada e prestativa. 
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APÊNDICE L 

Relatório de observação da aula da Disciplina Eletiva Plantando e reciclando ideias 3 

Identificação da aula 8 

1. Data: 04/11/2016 (90 minutos = 2 horas/aula) 

2. Tema: Montagem das sementeiras e da horta suspensa 

3. Local: Pátio da escola e corredor ao lado 

4. Professores: Professor A e Professora P 

5. Número de alunos presentes: 23  

6. Ano curricular que pertence a sala: 6ºs e 7ºs anos 

7. Adequação física da sala ou espaço utilizado: O pátio é amplo, possui um palco no fundo; 

no centro, bancos e mesas em que são servidas as merendas. Faz fronteira com a cozinha e a 

lanchonete. Seus portões, de um lado direcionam para as salas de aula e do outro lado para a 

quadra, ao espaço destinado à horta e ao corredor onde estão as sementeiras e o jardim 

suspenso. 

 Organização para a realização da Atividade Prática 

Os alunos são recebidos na porta da sala de aula pelas professoras, deixam os materiais sobre 

as carteiras e recebem as instruções do que será feito durante a aula.  

Professor A: – Hoje iremos montar as sementeiras com os rolos de papel higiênico. Certo?(os 

alunos respondem afirmativamente) 

Professora P: - Aproveitaremos para olhar como a horta está e montar a horta suspensa. 

Aluno: - Vamos todos ver a horta? 

Professor A: – Sim, mas se alguns preferirem ficar fazendo as outras atividades, tudo bem. 

Depois das orientações, os alunos são acompanhados até o pátio. 

Professora P: Organiza os grupos para o trabalho, sendo que os alunos escolhem em qual 

querem trabalhar. (um grupo faz as sementeiras e outro organiza a horta suspensa) 

Professora P: – Este grupo deve colocar terra nas sementeiras e plantar as sementes que 

trouxemos. (Os alunos se acomodam em bancos e a professora forra as mesas com jornal. Eles 

montam uma linha de produção, em que uns organizam os rolos de papel higiênico, enquanto 

outros colocam terra e outros plantam as sementes. Ocorrem algumas desavenças entre eles, 

mas no geral tudo corre bem, pois a professora está organizando.) 

Professor A: – Este grupo vai cortar as garrafas PET como já expliquei na outra aula e vai 

plantar as mudas. Depois, temos que amarrar as garrafas e pendurá-las. (Os alunos se 

acomodam no corredor em que será feita a horta vertical e iniciam o trabalho. No início todos 
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do grupo cortam as garrafas, depois colocam terra e fazem o plantio. Apenas três garrafas 

montadas conseguiram ser penduradas) 

Na horta: Durante a atividade, o Professor A se retira com alguns alunos para verificar a 

horta. 

Aluna: - Olha só o pé de pimenta! 

Professor A: – O alecrim também pegou. 

Professor A: – Chama a atenção de um aluno que está se pendurando num local perigoso. 

Aluno: - Professor, olha o pé de amora! Também pegou! 

(A visita dura pouco tempo e com pouquíssimos alunos.)  

Professor A: Vamos voltar para o pátio?(os alunos concordam) 

No caminho para o pátio o professor me fala que os alunos quiseram plantar do jeito deles, 

inclusive sobre um pedaço da composteira. Ele comenta que tinha a intenção de fazer 

canteiros, mas eles preferiram assim. 

Os professores orientam os alunos para limparem os espaços utilizados e encerram a aula com 

as orientações para o próximo encontro, em que continuarão a organizar a horta suspensa e 

cuidar das sementeiras. 

 Considerações sobre a gestão e a interação na sala de aula entre alunos e professores  

As atitudes democráticas dos professores, somadas ao contrato didático (regras de 

funcionamento das aulas) definido no início do semestre, garantiram uma aula proveitosa com 

questionamentos diversos e em várias circunstâncias, por exemplo, no ato de pendurar as 

garrafas (funcionam como vasos de hortaliças) houve o cuidado e perguntas para saber em 

que local os raios solares incidiam, qual a altura deveriam ficar etc. 
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APÊNDICE M  

Relatório de observação da reunião de planejamento das disciplinas eletivas 

A reunião 

A reunião foi coordenada pela Professora Coordenadora Geral (PCG) que anunciou o novo 

dia para a realização das DEL: às sextas-feiras nas duas primeiras aulas do período da manhã. 

As turmas de alunos para o segundo semestre serão organizadas da seguinte forma: 6 turmas 

de 6ºs e 7ºs anos e 4 turmas de 8ºs e 9ºs anos, com número de vagas estipulado pelos 

professores responsáveis por cada disciplina (cuidado com o número excessivo). 

Os alunos (± 350) deverão ler a ementa e escolherem sozinhos, sem se amparar nos amigos, a 

que mais lhe agradar e de acordo com seu projeto de vida. 

A Coordenadora alertou que não poderá haver divulgação de eletivas, bem como não se 

poderá fazer campanha para ficar com os melhores alunos, pois haverá uma descaracterização 

do trabalho e, sobretudo, falta de oportunidade para que os alunos adquiram novos 

conhecimentos. 

As Eletivas deverão ter ligação entre o Projeto de vida e a base nacional comum. 

Ficou estipulado que a Coordenadora passará nas salas para divulgar as eletivas, pois os 

estudantes ainda não têm bem claro o que elas significam. 

Há uma grande preocupação com os alunos indisciplinados, pois foi constatado que a 

indisciplina na maioria das vezes é gerada porque eles tendem a escolher a disciplina que o 

colega escolheu, e não pelo conteúdo da mesma. Por isso, foi unânime o repensar sobre o 

processo de escolha das eletivas. 

Finalmente, foram discutidas as formas de avaliação e a exposição no final do semestre 

(culminância). 

Comentários: Tratou-se de uma reunião em que os professores participaram ativamente e 

empenhados na estruturação das disciplinas eletivas. As propostas da Coordenadora 

promoveram o envolvimento e a sensibilização dos professores. 

Ao assistir à reunião, e ao longo do semestre participar de outras,  observei o desenvolvimento 

das propostas e o cumprimento das decisões no cotidiano da escola. 
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APÊNDICE N 

Transcrição da entrevista gravada com o Professor Estagiário 

Idade:   22 anos 

Formação:  Estudante de Ciências Biológicas   

Tempo de trabalho: 2 anos 

Carga horária: 30 horas 

Função: estagiário de laboratório, fez concurso pela extinta Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo (Fundap) em 2013. Começou trabalhar na escola em 2014. 

1) Quais são as atividades que você desenvolve na escola? Montar as normas do 

laboratório; organizar materiais; auxiliar os professores durante as aulas práticas, 

mesmo os que não são da área de Ciências. Por exemplo, a professora de Educação 

Física numa das aulas veio até o laboratório mostrar o sistema locomotordo corpo 

humano e, para isso, utilizou o esqueleto para explicar aos alunos. 

2) Você nota uma interação entre alunos e o professor durante as atividades e que 

melhoram a aprendizagem? Infelizmente nem todos os alunos aproveitam as aulas. 

3)  Quais projetos da escola utilizam atividades práticas? Quem faz muitos projetos é a 

professora Ana Maria, principalmente nas eletivas. No semestre passado, por exemplo, 

ela utilizou muito o laboratório com os alunos para a confecção de sabão líquido, 

álcool em gel ... . 

4) Você está fazendo um curso de Licenciatura. Nas aulas de formação existe um 

cuidado para que você, como futuro professor, incentive os alunos para exercerem a 

observação, a criatividade durante as atividades práticas na escola? Assim, é muito de 

mim né... naquela faculdade... tem as disciplinas de Instrumentação para o Ensino de 

Ciências e Instrumentação para o Ensino de Biologia. Ensina como você dá aula, mas 

na sala de aula acredito que dependa de mim. Por exemplo, eu falo para os alunos 

aproveitarem as aulas e, assim, não terem que trabalhar de domingo a domingo como 

eu já trabalhei em supermercados. Não é fácil. 

5) Você participa das reuniões de planejamento? Sim, na maioria das vezes quando está 

dentro do meu horário. 

6) Qual o material escrito é utilizado por você e pelos professores para trabalhar no 

laboratório? Nós utilizamos apostila do Programa, porque ele é bem rico, ainda mais 

nesta parte de atividades práticas. Por exemplo, os sextos e sétimos anos não fazem 

aulas de prática de laboratório e, quando chegam, no oitavo ano ficam impressionados 
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com a vidraria, acham que pode fazer bomba (risos). Por isso, nas aulas eletivas que 

são dadas para todos os alunos, os professores aproveitam para utilizar as apostilas dos 

conteúdos programáticos para ensinarem como fazer um vulcão, mostrar o ciclo da 

água... daí os alunos interagem mais tranquilamente com o ambiente do laboratório, 

aprender fazer reações químicas. 

7) Noto que nas apostilas existem muitas “receitas prontas” para trabalhar com os alunos. 

Você acha que há espaço para a criatividade nestas situações? Sim, principalmente nas 

eletivas. Por exemplo, uma das professoras ela ta com a eletiva sobre a dengue. Os 

alunos fazem, dão ideias, participam das atividades. Eu acho que as eletivas são um 

espaço para a execução de atividades práticas de modo mais satisfatório e com a 

participação dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

APÊNDICE O 

Transcrição da entrevista gravada com os professores A e de Língua Portuguesa sobre 

as Disciplinas Eletivas 

 

1) Como se dá o processo de execução e escolha das disciplinas eletivas?  

Professora de Língua Portuguesa - Primeiro a direção verifica o número de alunos total para 

montar as diversas eletivas e dividir os alunos. São dois professores de disciplinas distintas 

para cada eletiva. Daí o que acontece ... a gente monta as ementas e as crianças não 

sabem...eles só conhecem a eletiva pela ementa e não sabem quais os professores que vão 

trabalhar. Não sabem também quais as disciplinas. Eles escolhem as ementas pelo projetinho 

de vidinha deles, certo? Eles são muito novos ainda, mas alguns têm uma ideinha e vão atrás 

disso. Daí, tem a lista, a gente fica com a lista e faz uma bancada, como se fosse uma eleição 

mesmo. Tem o dia da eleição no começo do semestre. As ementas ficam expostas num mural 

do pátio da escola, eles sabem que tem que ficar separados: sextos e sétimos, oitavos e nonos. 

Eles vão na bancada pelo nome da eletiva. Então, são divididas as vagas por sala. No caso 

deste semestre foram vinte e cinco vagas para cada eletiva. Então, cada sala tinha direito de 

escolher cinco vagas em cada, para não ficar injusto. Se o aluno chegasse à bancada e a 

ementa que ele queria já tivesse com o número de alunos preenchido, ele teria que ir para 

outra ementa. Eles só colocam o nome deles na lista e só depois eles ficam sabendo quais 

professores. Aí é uma festa. A gente até brinca com eles que foi a direção que escolheu, mas 

na verdade são os professores que montam as eletivas baseados na realidade e necessidade 

dos alunos e associados ao núcleo comum. (até 3’41’’) 

2) (Começa em 4’15’’) A eletiva tem ligação com as disciplinas do núcleo comum?  

Professor A - No caso da nossa eletiva, juntamos matemática, língua portuguesa e Ciências. A 

língua portuguesa ajuda em todas as eletivas. A gente fica com a parte teórica. Você estava 

com a gente no engenhocas né? A gente trabalhou os manuais, as receitas etc. Aqui nesta 

eletiva é quase a mesma coisa, eles tiveram que aprender a pesquisar sobre compostagem. 

Foram na cozinha pedir para guardarem as cascas de ovo, frutas, legumes para fazer a 

compostagem. Agora nesta eletiva o que eles fazem...um relatório do que aprenderam. Agora 

tem a culminância... Nós temos uma ideia de pegar o logotipo da eletiva (cada uma tem seu 

logotipo) e desenhar num cartão e anexar um saquinho de sementes para distribuir no dia da 

culminância. Sabe, temos uma aluna .. a Júlia, né... ela disse que os pais estão fazendo uma 

horta em casa, por causa de nossa eletiva. É muito legal! (até 5’40’’) 
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3) (Começa em 6’25’’) O que é a culminância?  

Professora A - È o encerramento onde apresentamos o trabalho para os pais e é semestral. Não 

são só os pais, é aberto para toda comunidade e agora estamos montando e será no mesmo dia 

da reunião de pais. Eles vêm para assistir ao trabalho das crianças, é como uma feira cultural. 

As crianças ficam ao lado dos trabalhos delas para explicar. A turma é grande, então 

distribuímos as funções para todos. Alguns andam pela escola chamando as pessoas para 

conhecerem as eletivas deles, outros explicam o que fizeram e o que não fizeram. Com esse 

trabalho percebemos que há um maior cuidado com a escola, por exemplo outro dia vieram 

reclamar que jogaram uma bola nas sementeiras e procuram quem foi. (até 8’08’’) 

4) (Começa em 8’25’’)Você acha que a eti facilita o trabalho com as atividades práticas? 

Professora de Língua Portuguesa -  Sim, nós  comentamos entre nós que não acostumaríamos 

mais em outra escola. Já estamos sentindo falta do que roubaram (ocorreu em 12/10/16, em 

que os ladrões levaram os aparelhos de datashow de todas as salas e, também os notebooks 

utilizados pelos alunos). Porque nossas aulas nós temos mais tempo para preparar, temos mais 

recursos, é diferente.Você dá aula e, por exemplo, outro dia eles quiseram saber o tamanho de 

um avestruz. Estava no contexto, então eu já tinha a internet lá e pesquisei na hora, mostrei, 

fiz comparação com o tamanho do homem e aí pedi uma produção de texto e ficou muito 

bom. É uma pena termos só esta eti de fundamental II nesta diretoria.(até 9’57’’) 

5) (começa 10’01’’) Os alunos cansam de ficar o dia inteiro na escola?  

Professora A - A gente não percebe que passa o dia. Você tinha que passar um dia todo aqui 

com a gente, você não percebe. A cada duas aulas tem um intervalo, quando você vê já foi. 

Entendeu?Nós entramos às quinze para as oito e até às oito e quinze tem a tutoria. Você já viu 

como funciona, né? Ela ocorre todo dia, menos na segunda-feira. Eu falo que o tutor é o 

intermediário entre a escola e a mãe. Quando um aluno falta, por exemplo, o tutor entra em 

contato com a família. Por isso, temos pouquíssimas ausências de alunos. Depois, das oito e 

quinze até nove e cinquenta, são duas aulas seguidas e só trocamos de professor na hora do 

intervalo. Desce o intervalo por quinze minutos, tomam o café e tem mais duas aulas 

seguidas, daí descem para o almoço por uma hora. A maioria dos professores almoça com os 

alunos. Por ser ETI e não ter nada por perto, podemos almoçar aqui é diferente das outras 

escolas, pois temos direito à merenda. Aí a gente tem esse direito e a comida é muito boa, têm 

frutas, legumes, verduras ... as crianças gostam. Temos na escola apenas um intolerante a 

lactose que tem atestado e merenda diferenciada, todos os outros fazem as refeições 

normalmente. Em seguida tem mais duas aulas e o intervalo para o café, mais duas aulas e são 

dispensados. E pra  nós (professores) quando a gente vai ver, não temos aula vaga, nós temos 
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aula de estudo. Até o que a gente recebe é diferente das outra escolas, a gente não recebe por 

aula, recebe por hora. Nós trabalhos quarenta horas como se fosse uma empresa. Então, oito 

horas por dia e, mesmo que não estejamos na sala lecionando,você está estudando, preparando 

aula ... a gente sempre está com alguma tarefa. E, assim, as crianças já estão tão acostumadas 

com a gente que o dia passa tranqüilo. No início do 6º ano, a gente percebe que eles têm um 

pouco de dificuldade para se adaptar, mas depois eles se acostumam e acabam gostando. (até 

13’29’’) 

6) Como se dá o planejamento das disciplinas eletivas com relação ao tema?  

Professora A - Por exemplo nesta eletiva (Plantando e reciclando ideias) 

A ideia primeira vem da gente e ao longo das aulas, os alunos vão ajudando com ideias. 

Tínhamos vontade de fazer a horta desde o outro ano, mas só esse ano deu certo. Esse espaço 

foi requisitado por um professor no ano passado que queria fazer uma horta suspensa. Os 

alunos não participam do planejamento, mas eles dão opinião sobre tudo ao longo das aulas. É 

tudo surpresa...eles só sabem das disciplinas quando vêem as ementas. Tem o dia da eleição e 

é nesse dia que colocamos as ementas nas portas e eles entram. Tudo é surpresa pra eles. Às 

vezes os nomes não tem nada a ver com o que eles imaginavam. Então na primeira aula 

explicamos em detalhes tudo que vai ser trabalhado e já nessa hora, eles começam a dar 

“pitaco”. 

 

 

 


