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RESUMO

Inúmeras pesquisas jã foram realizadas com a fina
lidade de avaliar os resultados da utilização de módulos de 
ensino na comunicação de informações teóricas. Este estudo, 
porém, não pretendeu avaliar tais resultados, mas sim verifi
car se uma determinada metodologia do ensino de Ciências po
de ser proposta através de módulos de ensino e apreendida
dessa forma pelas alunas do curso de Habilitação ao Magisté
rio, em nível de 29 grau.

A metodologia aqui tratada tem como pontos básicos:

• uma mudança na atitude dos futuros professores
de Ciências de 14 à 44 série do 19 grau, em re
lação a Ciências e ao seu ensino;

* a formação, pelos futuros professores, de concei
to de Ciências como um sistema de investigação 
para a aquisição do conhecimento.

A população estudada abrangeu 100 alunas da 34 sé
rie do curso de Habilitação ao Magistério do Instituto de Edu
cação do Paraná, divididas em três turmas: A, B, C. Dessas, 
foram selecionadas aleatoriamente as turmas A e B para par
ticiparem da pesquisa e, também aleatoriamente, foi designa
da a turma A, com 36 alunas, como Grupo Experimental, e a
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turma B, com 34 alunas como Grupo de Controle.
Para verificar o efeito do tratamento na mudança 

de atitudes dos alunos em relação a Ciências e ao seu ensino 
utilizou-se o esquema de pesquisa quase experimental, com 
aplicação de prê e põs-teste. Para verificar o efeito do 
tratamento na atribuição de valores aos objetivos do ensino 
de Ciências, utilizou-se o esquema de pesquisa quase experi
mental, unicamente com aplicação do põs-teste.

O tratamento do Grupo Experimental constituiu-se 
na aplicação de quatro módulos de Didática de Ciências. Em 
cada módulo as alunas encontravam seqüências de aprendizagem 
autônomas e completas em si mesmas, estruturadas de maneira 
possibilitar o domínio do conteúdo e obedecendo a um crité
rio de complexidade crescente em função dos objetivos instru 
cionais estabelecidos para cada módulo.

No tratamento estatístico dos dados foi utilizado 
o teste t de Student, para grupos dependentes e para grupos 
independentes. Com o objetivo de aprofundar a interpretação 
dos resultados e melhor justificar as conclusões da pesquisa 
foram feitas análises estatísticas adicionais, tendo sido 
utilizada a análise de covariância, tomando-se como variável 
concomitante o comportamento de entrada dos alunos dos dois 
grupos.

A partir da análise dos dados obtidos foi possível 
concluir que o ensino por módulos produz uma mudança signi
ficativa nas atitudes das alunas em relação a Ciências e ao 
seu ensino. Concluiu-se, também, que o ensino por módulos 
produz os mesmos resultados que o ensino tradicional quanto 
â atribuição de valores aos objetivos do ensino de Ciências



e à mudança dq atitudes em relação a Ciências e ao seu ensi
no. Ê importante, porêm, observar que, apesar de os resulta
dos obtidos pelo ensino modular não terem sido superiores aos 
obtidos pelo ensino tradicional, foram alcançados com menor 
freqüência de atendimento do professor às alunas e em espaço 
de tempo menor, com uma economia significativa de horas-aula 
e, sobretudo, atendendo ao ritmo próprio de aprendizagem de 
cada aluna.

Os resultados sugeriram, ainda, que o ensino por 
meio de módulos pode ser utilizado com sucesso na formação 
de professores de Ciências para turmas de 13 à 43 série, 
uma vez que se mostrou apropriado à aprendizagem de uma me
todologia capaz de propiciar uma mudança na atitude dos pro
fessores em relação a Ciências e ao seu ensino, bem como à 
formação do conceito de Ciências como um sistema de investi
gação.

Em relação ao Projeto HAPRONT, os resultados e as 
conclusões deste estudo sugerem a possibilidade de sua efeti
va eficácia como programa de habilitação de docentes em nível 
de 13 à 43 série, nas circunstâncias especiais em que o mes
mo se desenvolveu, ou seja, nas circunstâncias de ensino à 
distância.



SUMMARY

Innumerable research studies have been conducted to 
evaluate the results of teaching modules for the communication 
of theorical information. This work, however, did not in
tend to evaluate these results, but, to verify whether a spe
cific methodology of science teaching can be suggested by 
modules and learned by the students of the Teaching Habili
tation Course on the secondary level.

The methodology here in treated has as its basic 
points, the following:

• a change in the attitudes of sciences teachers 
from 1st through 4 th Qf the primary level in re
lation to the sciences and science teaching;

° the formulation, by the teachers, of the concept 
of science as a system of investigation for 
acquiring knowledge.

A comparative study was conducted between two pre
formed groups, one control and one experimental. To verify 
the effects of the treatment in changing students' attitudes 
about sciences and science teaching, a quasi-experimental 
research design was used, with application of pre and post 
tests. To verify the effects of the treatment on the degree 
of valorization of science teaching objectives, a quase-
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experimental research design was also used, with the appli
cation of post test only.

The population of the study comprised 100 students 
of the 3r<̂  grade of the Teaching Habilitation Course of 
Instituto de Educação do Paraná, divided in 3 classes, A, B 
and C. From these classes, the classes A and B were selected 
randomly to participate in the research and class A, with 36 
students, was randomly designated as the Experimental Group. 
The Control Group, therefore, consisted of the 34 students 
of class B.

The treatment of the Experimental Group consisted 
in the application of 4 modules on the didatics of science 
teaching. In each module the students found autonomous and 
complete learning sequences, structured in the criterium of 
increasing complexity, due to the instructional objectives 
established in each module.

The statistical treatment of the data was conducted 
using the Student t test for both dependent and independent 
groups. With the objective of increasing the level of inter
pretation of the results and better justifying the conclusions 
of the research, statistical analyses were conducted using 
analyse of covariance, considering as the concomitant vari
able the entering behavior of the students of the two groups.

From the analyses of the results it is possible to 
conclude that teaching by modules produces a significant 
change in students'attitudes on the sciences and science 
teaching. Another conclusion was that teaching by modules 
also produces the same results as traditional teaching 
methods in relation to valorization of sciences teaching
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objectives and to the change in attitudes on sciences and 
science teaching. It is important, however, to observe that 
in spite of the fact that the results obtained by modular 
teaching were not superior to those obtained by traditional 
teaching, they were obtained with less assiduity of attention 
by the teacher to the student. A shorter period of time in 
teaching and a significant saving of classroom hours was 
thus obtained as well as the maintainance of the same rhythm 
of learning for each student.

The results suggest that teaching by modules can 
be successfull in the formation of sciences teachers of 1st 
through 4th grades, since it showed itself to be an appropri
ate methodology for changing teacher's attitudes about 
sciences and science teaching, as well as the development of 
a concept of science as a system of investigation.

Referring to the HAPRONT Project, the results and 
conclusions of the present study suggest the possibility of 
its efficiency as a program for preparing teachers of 1st 
through 4 ^h grades in the special circumstances in which the 
present work was conducted.

xiv



I n t r o d u ç ã o

Observações feitas durante a realização de ativi
dades por nõs desenvolvidas no ensino de 19 e 29 graus pos
sibilitaram constatar que a maioria dos professores egressos 
dos cursos de Habilitação ao Magistério, em nível de 29 grau, 
não apresenta condições satisfatórias para o desempenho efi
ciente de suas atividades docentes no que se refere ao ensi
no de Ciências.

Verificamos, também, que esse fato geralmente ocor
re devido â precariedade da formação dos futuros professores, 
que não recebem, durante o curso, noções sobre metodologia 
cientifica, limitações da Ciência, seus aspectos éticos e 
sociais. Além disso, o futuro professor, na maioria das ve
zes, completa seu curso de formação sem jamais ter realizado 
um experimento ou construído aparelhos e materiais para en
contrar suas próprias respostas. Assim, para muitos deles, 
Ciênciaséuma matéria de conhecimento teórico, dissociada de 
uma rotina de exercícios de laboratório.

Por outro lado, atualmente no Brasil, à semelhança 
do que já ocorreu em outros países, estão sendo desenvolvi
dos cursos e materiais didáticos para o 19 e 29 graus por 
professores, cientistas e técnicos, com o objetivo de mudar 
o conceito do ensino de Ciências, na medida em que a ênfase 
é dada ao ensino de conceitos amplos e de princípios que le
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vem à generalização e que, portanto, evitem que os alunos 
vejam as Ciências como um conjunto de fatos e leis não rela
cionados, inexplicáveis e inexplicados. Outra inovação nes
ses cursos ê a distinção entre produto e processo, isto é, 
as Ciências vistas não s5 como um corpo sistemático de fatos 
estabelecidos, leis e teorias, mas também como um conjunto 
de procedimentos de visualizar uma situação, procurar expli
cá-la, comprovar suas explicações e chegar a uma conclusão.

O ensino de Ciências, em todos os níveis, caracte
riza-se pela preocupação maior dos professores em concentrar- 
se no grande número de afirmações factuais que os alunos de
vem memorizar ao final de uma seqüência de ensino, isto é, 
no produto da aprendizagem. Nos novos cursos, porém, é pre
conizado que eles saibam identificar os fatos, estabelecê- 
los, manipulá-los e avaliar sua validade. Isso significa que 
os alunos devem apresentar comportamentos que são colocados 
em ação enquanto aprendem e, nesse caso, a ênfase recai no 
processo de ensino.

Os cursos e materiais, entretanto, exigem do pro
fessor de Ciências um diferente conjunto de habilidades e 
atitudes. Já não é suficiente que ele somente conheça muito 
bem os conteúdos da sua matéria e seja capaz de apresentá-los 
de forma clara e ordenada aos seus alunos, mas que seja capaz 
de organizar equipamentos e materiais que eles possam mani
pular na busca de soluções para os problemas, seguindo as 
diferentes etapas de uma experimentação; deve ser capaz de 
argumentar, orientar, pesquisar e aprender junto com os es
tudantes, tornando-se essencialmente um orientador da apren
dizagem e não um mero "expositor" de conteúdos informativos.
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Se, como afirmamos inicialmente, os professores 
oriundos dos cursos de Habilitação ao Magistério apresentam 
uma formação que está aquém das exigências do ensino de Ciên
cias, a situação se torna muito mais grave quando os profes
sores envolvidos no processo são leigos, isto ê, não possuem, 
sequer, habilitação em nível de 29 grau.

Em face disso, quando fomos convidada a participar 
do Projeto HAPRONT —  Habilitação do Professor Não Titulado —  
que, utilizando uma metodologia de ensino personalizado atra
vés de mõdulos, buscava atender a um maior número de docen
tes sem retirá-los das suas atividades de ensino durante o 
período de treinamento, oferecendo um programa de custo re
lativamente baixo mas altamente eficiente, vislumbramos a 
possibilidade de elaborar material didático que propiciasse 
uma reformulação no modo de agir dos professores durante o 
desenvolvimento de atividades de Ciências.

A partir dessa idéia, elaboramos nove mõdulos de 
Didática de Ciências, dos quais os quatro primeiros foram 
objeto deste estudo, visando, principalmente, a orientar e a 
introduzir os professores na aplicação efetiva do método 
científico como forma usual do trabalho docente.

Os módulos deveriam, ainda:

• possibilitar aos professores a aquisição dos co
nhecimentos que lhes faltavam;

• ser, ainda que indiretamente, um instrumento de 
trabalho em classe, que permitisse aos alunos 
uma participação ativa no processo ensino-apren- 
dizagem;
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• orientar os professores na escolha de estratégias 
e técnicas coerentes com os objetivos do ensino 
de Ciências, interesses e necessidades dos alu
nos;

• orientar os professores na seleção e organização 
de conceitos amplos e princípios que levassem à 
generalização;

• orientar os professores na preparação do mate
rial experimental para as atividades de ensino- 
aprendizagem;

• orientar os professores para uma adequada forma 
de avaliação, de acordo com os objetivos estabe
lecidos e tendo em vista não só os resultados da 
aprendizagem mas também, e sobretudo, a aquisi
ção de habilidades relacionadas com o processo 
de investigação científica.

Uma vez elaborados os mõdulos, sentimos a necessi
dade de testar a validade do ensino por módulos e dos pró
prios módulos, apesar de, segundo o Catálogo do Banco de Te
ses, volumes I, II e III (Ministério da Educação e Cultura- 
MEC, 1976-1978), já terem sido realizadas várias pesquisas 
com a finalidade de avaliar os resultados da utilização de 
mõdulos de ensino. Alguns pesquisadores, dentre os quais 
Rocha (1972), Santarosa (1975), Castro (1977) e Minini (1980), 
que desenvolveram trabalhos utilizando mõdulos de ensino com 
alunos do 29 grau e de cursos universitários, concluíram so
bre a eficiência e eficácia de tal metodologia. Porém, 
Vilarinho (1976) e Schneider (1976) demonstraram com seus
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estudos que, numa comparação entre ensino por módulos e en
sino tradicional, não houve diferença estatisticamente sig
nificativa a favor de uma dessas estratégias. Segundo Vila- 
rinho (1976), entretanto, o grupo de alunos que recebeu os 
módulos demonstrou uma atitude favorável ao método utilizado.

As pesquisas citadas, como se pode observar, foram 
realizadas com o objetivo de verificar a eficiência dos mó
dulos de ensino na comunicação de informações teóricas e, 
apenas uma delas, ao mesmo tempo, procurou avaliar as atitu
des dos alunos em relação à metodologia.

Parece-nos que faltam, portanto, estudos experi
mentais relacionados com a eficiência dos módulos no treina
mento de professores leigos ou não, no que se refere ás suas
atitudes em relação a Ciências e ao seu ensino e â formação
de conceito sobre o ensino de Ciências.

0 presente estudo visa a contribuir para a avalia
ção do emprego dos módulos de ensino em condições diversas 
daquelas relatadas pelas pesquisas já realizadas, uma vez que 
pretende verificar se a metodologia do ensino de Ciências
pode ser proposta segundo esse modelo, de modo a propiciar a
formação do conceito desejado sobre aquele ensino e uma mu
dança nas atitudes dos futuros professores de 13 à 43 série 
em relação a Ciências e ao seu ensino.
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CAPÍTULO I

0 PROBLEMA

Contexto Histórico
No Brasil, o ensino cientifico, apesar de obriga

tório na escola de 19 e 29 graus desde o Império, não rece
beu a devida importância dos educadores e legisladores que 
estabeleciam as diretrizes curriculares para esses níveis de 
ensino até hã bem pouco tempo, como se pode depreender da 
observação de Isaias Raw, um dos pioneiros da criação de ma
teriais didáticos de Ciências (citado por Maybury, 1975), so
bre o que ocorria em 1949:

Indubitavelmente, hã uma falta de entendimento e apreciaçao do 
valor da Ciência e seu impacto na sociedade. 0 valor da edu- 
caçao científica deve ser enfatizado para os nossos líderes.
Isto deveria ser tarefa dos cientistas, (p. 25)

De acordo com Maybury (1975), em sua análise sobre 
os projetos para o ensino de Ciências desenvolvidos no Bra
sil com o auxílio da Fundação Ford, tendo em vista tal situa
ção, Raw acreditava ser necessário fossem tomadas medidas que, 
mesmo não levando a uma alteração nos conteúdos a serem ensi
nados nas escolas, mudariam o modo de serem eles ensinados e 
levariam a uma conscientização do real significado da educa
ção científica. Tais medidas deveriam constituir duas linhas 
de trabalho:

• produção de material didático, não por autorida
des burocráticas, mas por professores de Ciências 
e cientistas, elaborados de modo a ajudar os do-
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cetates a utilizarem experimentos em suas aulas 
de Ciências, com total participação dos alunos, 
uma vez que, até então, os livros didáticos preo- 
cupavam-se mais com a transmissão de conhecimen
tos produzidos, acumulados e sistematizados pe
los cientistas do que com o desenvolvimento de 
atitude científica pela vivência do método expe
rimental;

• treinamento de professores, com o objetivo de 
levá-los a usar os novos materiais didáticos, 
produzidos de acordo com uma metodologia adequa
da aos objetivos do ensino de Ciências.

Segundo Krasilchik (1980, p.168), Raw há muito tem
po preocupava-se com o ensino de Ciências, e sua primeira 
iniciativa para a melhoria desse campo foi a publicação da 
revista Cultus, destinada a alunos e professores de Ciências. 
Nessa revista, o autor incluía, a par de artigos sobre tópi
cos científicos e novas descobertas, sugestões de experimen
tos que poderiam ser realizados pelos professores em sala de 
aula.

Devido ao seu interesse pelo ensino de Ciências,
Raw foi nomeado diretor do Instituto Brasileiro de Educação, 
Ciência e Cultura (IBECC), criado em 1950, era São Paulo, sob 
a tutela da UNESCO e vinculado á Universidade de São Paulo.
O IBECC tinha a finalidade de estimular professores e alunos 
a pfiatJLcafi Ciências. Para tanto, propunha-se a desenvol
ver atividades tais como: feiras, museus e clubes de Ciên
cias, pesquisas, treinamento de professores, produção de ma
terial didático e outras. Assim, desde a sua criação, o



IBECC estabeleceu dois objetivos prioritários:

• melhoria do ensino de Ciências no 19 e 29 graus;
• introdução do método experimental nas escolas de 

19 e 29 graus.

Segundo Pfromm (1974), a maioria dos livros didá
ticos de Ciências característicos do período anterior á dé
cada de 1950 constituía-se numa versão dos mais populares 
manuais europeus de Física, Química e Biologia, que forne
ciam informações e, muito raramente, incluíam problemas para 
os alunos resolverem, tendo, portanto, finalidades essencial
mente ilustrativas. Levando em consideração tal fato e vi
sando a atingir seus objetivos prioritários, o Instituto ini
ciou, logo após sua criação, a elaboração de projetos para a 
criação de materiais didáticos (livros, "kits", revistas e 
laboratórios portáteis) que permitissem ao aluno realizar 
experimentos e, dessa forma, vivenciar o método científico.

Os materiais foram planejados para desenvolver o 
espírito crítico, dando ênfase ã experimentação e ao racio
cínio, de preferência a uma simples assimilação de fatos. Os 
materiais produzidos também deveriam auxiliar o professor a 
apresentar a Ciência de maneira dinâmica, interessante e 
acessível e minimizavam o problema de falta de equipamento 
nas escolas.

Em 1952 surgem os primeiros materiais produzidos: 
"kits" de Química, inicialmente, e, mais tarde, de Física e 
Biologia, destinados a alunos de 29 grau. Os "kits" compu
nham-se de uma caixa contendo material para a realização de 
experimentos e os seus compradores recebiam um folheto men-



sal com instruções para execução desses experimentos.
Ainda na década de 50, o IBECC inicia um projeto 

denominado Iniciação Científica, que se constitui, como o 
anterior, na produção de "kits", desta feita para alunos de 
19 e 29 graus. Os "kits", mais aperfeiçoados, eram compos
tos por uma caixa contendo material para realização de expe
rimentos, um manual com instruções para a sua execução e fo
lheto com leitura suplementar sobre assuntos de Física, Quí
mica e Biologia. O objetivo dos "kits" era capacitar os alu
nos, mesmo fora do ambiente escolar, a realizarem experimen
tos e a encontrarem soluções por si próprios, desenvolvendo, 
dessa forma, uma atitude científica.

Já em 1960, com o apoio financeiro da Fundação 
Rockfeller, do Governo do Estado de São Paulo e do Ministé
rio da Educação e Cultura, o Instituto produz equipamento 
científico, distribuído gratuitamente âs escolas secundárias 
de todo o País.

Em 1959, porém, acontecimentos internacionais afe
tam, de certa forma, as atividades do IBECC. Nesse ano, 
inicia-se no mundo todo um movimento de renovação do ensino 
de Ciências, motivado pelo lançamento do Sputnik russo, fato 
esse que, colocando a Rússia em primeiro lugar na corrida es
pacial, leva os educadores dos outros países a questionarem 
seriamente o ensino científico desenvolvido em suas escolas. 
Organizações internacionais patrocinam encontros para deba
tes e estudos sobre o ensino de Ciências e, principalmente, 
sobre a necessidade de elaboração de novos textos e 
adaptação para seu uso em diversos países. A partir desses 
encontros, são organizados, em muitos países, centros para
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produção de materiais didáticos. De acordo com Krasilchik 
(1980, p.171), dois países se destacam e assumem a liderança 
do movimento de reforma do ensino de Ciências: a Inglaterra
e os Estados Unidos. Os cientistas americanos, sentindo a 
necessidade de reformulação do ensino de Ciências, partici
pam da criação de grandes projetos curriculares de Biologia, 
Física e Química, tais como: Biological Science Curriculum
Study (BSCS); Physical Science Curriculum Study (PSSC); Pro
jeto Harvard; Introductory Physical Study (IPS), Chem Study 
e Chemical Bond Approach Project (CBA). Na Inglaterra, a 
Fundação Nuffield também financia projetos para o ensino da
quelas três disciplinas.

Krasilchik (1980, p.170), a respeito de tais pro
jetos, afirma que em geral eles se referem â modificação de 
conteúdos e, sobretudo, enfatizam a necessidade de incorporar 
o conhecimento do processo de investigação científica na edu
cação do cidadão comum que, assim, aprenderia a julgar e a 
decidir com base em dados, a elaborar várias hipóteses para 
interpretar fatos, identificar problemas e atuar criticamente 
na sua comunidade.

No Brasil, a centralização do ensino pelo governo 
federal dificulta a adoção dos projetos curriculares estran
geiros, pois os programas oficiais de ensino são obrigató
rios para todas as escolas do país, sem possibilidade de mo
dificação na seleção e organização dos conteúdos, o que, de 
certa forma, impede também o desenvolvimento de uma metodo
logia adequada ao ensino de Ciências.

A situação muda quando, em 1961, o Ministério da 
Educação e Cultura promulga a Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação, que 'revoga a obrigatoriedade de adoção dos progra
mas oficiais, dando mais liberdade às escolas na escolha dos 
conteúdos a serem desenvolvidos. Esse fato estimula o IBECC 
a iniciar a tradução e adaptação dos projetos americanos:
BSCS (versão azul-1966; versão verde-1970); CBA (1964);
PSSC (1964), Chem Study (1966), IPS (1967); Geology and Earth 
Science Sourcebook (1967), e do projeto inglês Nuffield, de 
Biologia, em 1968.

Simultaneamente inicia-se a produção dos equipa
mentos de laboratório necessários à realização de experimen
tos sugeridos nos livros-textos, trabalho esse que se desen
volve com o auxílio de professores dos Centros de Ciências, 
criados em 1965 pelo MEC e mediante convênios com Universi
dades e Secretarias de Educação. Os Centros são criados em 
Porto Alegre (CECIRS), Belo Horizonte (CECIMIG), Rio de Ja
neiro (CECIGUA), São Paulo (CECISP), Salvador (CECIBA) e Re
cife (CECINE).

A Lei de Diretrizes e Bases também afeta o movi
mento de renovação do currículo de Ciências ao especificar 
que Ciência Geral deve ser ensinada em todas as séries do gi
násio, fato que abre as portas a uma mudança na metodologia 
do ensino de Ciências para o nível ginasial. 0 IBECC, ante
vendo grandes possibilidades para efetuar mudanças metodoló
gicas nesse nível de ensino, produz textos e materiais de la
boratório para o ensino de Ciência Geral nos 4 anos de giná
sio. O projeto, denominado Iniciação à Ciência (1960), apre
senta algumas inovações: as atividades práticas não são se
paradas do texto e, dessa forma, não há possibilidade da não 
realização dos experimentos. Inicialmente os textos são edi
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tados sob a fórma de módulos; mas, depois de algum tempo, a 
fim de atender aos pedidos de professores e editores, são 
eles organizados em dois livros-textos para o aluno e dois 
guias para o professor (1966) .

Assim, ao mesmo tempo em que traduz e adapta projetos 
estrangeiros, o Instituto inicia a produção de material ori
ginal brasileiro, adaptado, pois, â nossa realidade educacional.

No período de 1960 a 1969, o IBECC e a Fundação 
Brasileira para o Desenvolvimento do Ensino de Ciências 
(FUNBEC), criada em 1966, desenvolvem, ao todo, 15 projetos 
para o ensino de 19 e 29 graus, sendo a maioria de traduções 
e adaptações de projetos americanos e ingleses. Projetos 
brasileiros são também desenvolvidos para o 19 grau, sendo 
produzidos, além da Iniciação â Ciência (1960) , a Coleção 
Mirim (1966), com 30 "kits", a Coleção Cientistas de Amanhã 
(1965), com 21 "kits", e o projeto Ciências para o Curso Pri
mário, com quatro livros-textos para o aluno e quatro guias 
para o professor (1968). (Quadro 1 do Anexo 1.)

Analisando os projetos desenvolvidos na década de 
60, podemos observar que todos apresentam um objetivo comum: 
tornar o ensino experimental. Isso porque todos os materiais 
produzidos são planejados para desenvolver, nos alunos, o es
pírito crítico e o raciocínio, pela vivência do método cien
tífico .

Observa-se, também, que apesar da influência dos 
projetos americanos e ingleses, os materiais didáticos produ
zidos pela equipe da FUNBEC apresentam características bem 
diferentes, sendo a mais marcante a produção de "kits" com 
materiais de laboratório para realização de experimentos des-

12



critos nos textos. Essa ê uma solução brasileira para mini
mizar a falta de equipamentos das escolas e o despreparo da 
maioria dos professores de Ciências no que se refere â impro
visação de materiais didáticos. É importante que se regis
tre, ainda, que os equipamentos integrantes dos "kits" foram 
desenvolvidos por educadores e técnicos brasileiros, com so
luções nacionais e, portanto, adequados â nossa realidade.

Em 1971, o MEC promulga a Lei n9 5.692, que altera 
profundamente todo o sistema escolar e que, por esse motivo, 
traz novamente uma carência de material didático adequado às 
novas exigências legais, principalmente no que se refere aos 
cursos profissionalizantes em nível de 29 grau, bem como de 
professores capacitados para atuar no ensino de Ciências, de 
acordo com as novas diretrizes. Isso porque, de acordo com 
a nova lei, os antigos cursos primário e ginasial passam a 
constituir o ensino de 19 grau, agora com 8 anos e com carac
terísticas metodológicas bem diversas daquelas dos cursos an
teriores .

Nas quatro séries iniciais do 19 grau, de acordo 
com o artigo 49, § 19 do Parecer n9 853/71, os conteúdos das 
matérias devem ser desenvolvidos sob a forma de at-ívddadzò  . 

Como categoria curricular, atividade ê uma forma de organi
zação que utiliza as necessidades, os problemas e interesses 
dos alunos como base para a seleção, orientação e avaliação 
de experiências de aprendizagem. Há, portanto, um predomí
nio de experiências concretas.

Nas quatro últimas séries do 19 grau aparece a ca
tegoria curricular anta. dz zòtudoò , na qual, segundo o § 29 
do artigo 49 da Resolução n9 8/71, "aò &dtuaq.õz& dz zx.pzA.dzn-
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t t t o ò  paha a c o n ^ tg u h aç ã o  da a p f i t n d t z a g t m ". Isso significa 
que os conteúdos devera ser integrados em áreas de conhecimen
tos afins. No caso da matéria Ciências, as Ciências Físicas 
e Biológicas devem ser estudadas de forma integrada com a Ma
temática e com o Programa de Saúde.

No 29 grau, as matérias devem ser desenvolvidas 
sob a forma de d t ó c t p t t n a , implicando a existência de um 
corpo sistematizado de conhecimentos, que serve de base âs 
experiências de aprendizagem. Portanto, nas disciplinas a 
aprendizagem se desenvolverá predominantemente sobre conheci
mentos sistemáticos (artigo 49, § 39, Resolução n9 8/71).
Além disso, a Lei prevê, para o 29 grau, uma organização cur
ricular que se caracteriza pela predominância da formação es
pecial sobre a formação geral, visando â habilitação profis
sional .

A nova estrutura do ensino tornou necessária, pois, 
uma reestruturação dos conteúdos e uma reformulação metodo
lógica do ensino de Ciências.

0 Ministério da Educação e Cultura, sensibilizado 
com esse grave problema, cria, em 1972, o Projeto Nacional 
para a Melhoria do Ensino de Ciências, incluído como um dos 
projetos prioritários no Plano Setorial de Educação e que 
deve desenvolver suas atividades com recursos exclusivamente 
brasileiros, sob a responsabilidade do Programa de Expansão 
e Melhoria do Ensino-PREMEN.

Os objetivos do Projeto podem ser assim sintetiza
dos:
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a) proporcionar a alunos e professores materiais 
didáticos de qualidade e adequados à realidade 
brasileira;

b) criar novas equipes e vitalizar as já existen
tes, capazes de dar contribuições significati
vas a um movimento de contínua renovação e atua
lização do ensino de Ciências;

c) treinar professores de Ciências e de Matemáti
ca para o 19 grau, e de Física, de Químicaede 
Biologia para o 29 grau na utilização de novos 
materiais didáticos;

d) habilitar novos professores de Ciências para o 
19 grau, mediante licenciaturas de curta dura
ção;

e) titular professores leigos de Ciências para o 
19 grau, mediante licenciatura experimental em 
serviço;

f) aperfeiçoar professores de Ciências e Matemáti
ca do 19 grau, de Física, Química e Biologia
do 29 grau, mediante cursos de aperfeiçoamento 
em períodos de férias e em serviço (PREMEN ,1980).

O Projeto Melhoria do Ensino de Ciências trata o 
problema de forma global, isto é, considera que as ativida
des destinadas a melhorar o ensino de Ciências somente pode
rão produzir resultados desejados se consideradas como um 
sistema em que a criação de novos materiais didáticos cons
titua um subsistema e a formação e aperfeiçoamento de profes
sores outro subsistema.

Com a criação do referido Projeto, passa o País a
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possuir dois órgãos especializados na produção de materiais 
de Ciências —  a FUNBEC e o PREMEN — , de cujas equipes par
ticipam professores universitários e secundários. Aliás, os 
integrantes dessas instituições estavam cientes também de 
que a inadequação dos projetos estrangeiros à nossa realida
de já constatada, como afirma Maybury (1975, p.49), por oca
sião da avaliação da versão verde do BSCS, em uso em algumas 
escolas de 29 grau, aumenta consideravalmente com a reforma 
do ensino de 19 e 29 graus.

Essa inadequação foi evidenciada, também, pelos 
resultados de pesquisa realizada em São Paulo, em 1974, pela 
professora Ana Maria Carvalho (1975), com o objetivo de ve
rificar a influência de currículo internacional no ensino da 
Física.

A autora, analisando a influência do curso do PSSC 
sobre os projetos de Física de São Paulo, afirma que poucos 
dos professores que receberam a influência do PSSC o adotam 
porque são raríssimos os estabelecimentos de ensino que pos
suem as características essenciais para a sua aplicabilidade, 
isto é, contam com aulas especiais de laboratório e três ou 
quatro aulas semanais. Acrescenta, ainda:

A preparaçao de um projeto nacional como foi o PSSC para a Amé
rica, talvez nao convenha ao Brasil, onde as diferenças cultu
rais de cada região sao enormes. Pretender que um projeto se 
adapte a regiões tao diferentes, será, ou superestimar profe- 
sores das regiões menos favorecidas ou desperdiçar material 
humano de grande potencialidade, como é o caso da região da 
grande Sao Paulo. (p. 79)

É importante, porém, que se reconheça a influência 
benéfica de currículos como o BSCS e o PSSC. Nas conclusões 
de sua pesquisa, a referida autora salienta que o PSSC pro-
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vocou uma mudança no ensino de Física e que tal mudança ocor
reu, principalmente, na metodologia empregada pelos profes
sores em relação à escolha do livro-texto, no modo de usá-lo, 
na freqüência do trabalho de laboratório e na utilização de 
técnicas de discussão. Além do mais, o PSSC influiu nos pro
jetos nacionais de várias maneiras: introduzindo a pesquisa
para avaliação e revisão dos materiais produzidos; mostran
do a necessidade do envolvimento de cientistas, professores 
e técnicos na elaboração e desenvolvimento dos projetos; in
troduzindo a idéia de interrogatório, onde a ação executada 
pelo aluno é questionada, induzindo a nova ação; sincroni
zando textos e experiências; envolvendo o aluno no método 
científico e, sobretudo, adotando novos aparelhos de labora
tório, simples, resistentes, de baixo custo, destinados ao 
trabalho dos alunos e não à demonstração do professor.

A urgência de novos materiais, adequados as nossas 
necessidades, atuou como um estímulo aos professores e a dé
cada de 70 foi extremamente profícua sendo desenvolvidos um 
total de 23 projetos pela FUNBEC e PREMEN, separadamente ou 
em convênio, com auxílio dos Centros de Ciências e Universi
dades (Quadros 1 e 2 do Anexo 1). Desses, 11 projetos foram 
destinados a alunos do 29 grau, sendo que alguns são especí
ficos para cursos profissionalizantes, como os Projetos de 
Biologia Aplicada (1976); Física Instrumental (1974) e Proje
to para o Ensino Profissionalizante de Eletricidade e Eletrô
nica (1970). Outros, utilizados em disciplinas do núcleo co
mum: Projeto Nacional para o Ensino de Química (1972); Ciên
cia Integrada (1977); Projeto de Ensino de Física (1972); 
Plano de Produção de um Currículo de Biologia para o 29 grau
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(1973); Os Ciêntistas (1972); Laboratório Portátil de Biolo
gia, Física e Química (1976); Material de apoio para a imple
mentação da proposta curricular de Biologia, Física e Quími
ca (1979) e a tradução do BSCS, versão verde, de 1970.

Nove projetos foram elaborados para alunos do 19 
grau: "kits" de Ciências para o 19 grau (1970); Ciências
para o 19 grau - PEC (1972); Laboratório Básico Polivalente
(1974); Ciências Ambientais (1974); Saúde como Compreensão 
de Vida (1974); Integração do Ensino de Matemática e Ciên
cias (1975); Ciências: curso por correspondência (1975); 
Projeto de Ciências, Estudos Sociais e Matemática (1976) e 
Coleção Eureka (1978). Dentre os projetos para o 19 grau, 
destaca-se o Projeto de Ciências, Estudos Sociais e Matemá- 
tica-CESM, cujo objetivo era o de desenvolver materiais com 
o intuito de garantir um maior entrosamento entre os conteú
dos que compõem os itens de Integração Social e Iniciação à 
Ciência, no ensino de 19 grau. O Projeto CESM pode ser con
siderado um marco na produção de materiais didáticos pela 
FUNBEC, porque, pela primeira vez, antes de sua elaboração, 
realizou-se uma pesquisa cuidadosa com base em estudos teó
ricos, para caracterizar a clientela â qual se destinavam os 
materiais.* Essa pesquisa incluiu uma amostra estatistica
mente representativa da população escolar de 19 grau, e os 
resultados alcançados permitiram ã equipe elaboradora do Pro
jeto caracterizar algumas das habilidades cognitivas das 
crianças que se encontram nos estágios operatõrio-concreto e 
e operatório formal e, assim, produzir materiais adequados a
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alunos desse nível de ensino.
Dois projetos destinaram-se a alunos de 19 e 29 

graus. São eles: "kit" sobre Microscopia (1979) e Projeto
Brasileiro para Ensino de Física (1975). Um só projeto foi 
elaborado para educação de adultos —  Projeto MOBRAL —  ca
derno de Ciências (1974).

Como podemos observar, houve, na década de 70, uma 
grande evolução no que se refere aos projetos desenvolvidos, 
pois, dentre os 23 projetos elaborados,somente um foi tradu
ção de programa americano —  o BSCS, versão verde, sendo os 
demais projetados e desenvolvidos por uma equipe de professo
res brasileiros, com base nas necessidades e deficiências das 
nossas escolas, dos nossos alunos e dos professores.

Verificamos, também, que a preocupação maior dos 
especialistas que lideraram a elaboração dos projetos con- 
centrou-se na escola de 29 grau, talvez pelo fato de ter ti
do essa o seu ensino transformado em ensino profissionalizan
te, exigindo, portanto, materiais didáticos de dois tipos: 
relacionados com as disciplinas do núcleo comum e específi
cos para cada um dos cursos técnicos ofertados.

Em relação aos projetos para o 19 grau observam-se 
duas linhas inovadoras: integração das matérias que consti
tuem o núcleo comum (Matemática, Ciências e Estudos Sociais) 
e ênfase nos conteúdos relacionados com Saúde e Ecologia.

Analisando, porém, as justificativas para a elabo
ração dos projetos de 19 e 29 graus, constatamos a apresenta
ção de dados comuns:

* inexistência de fontes de informações acessí
veis aos professores;
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* necessidade de material que sirva de orientação 
aos professores de Ciências para confecção de ma
teriais didáticos de baixo custo, para uso nas 
escolas;

* inexistência de material didático apropriado às 
nossas escolas;

* necessidade de elaborar material didático, tendo 
em vista especificamente as condições culturais, 
sociais e econômicas do Brasil;

* necessidade de desenvolver textos para o adoles
cente brasileiro em geral e não especificamente 
para o estudante que se destina a carreiras uni
versitárias médicas ou biológicas;

* inexistência de textos de Ciências que possibi
litem o desenvolvimento de competências como co
nhecimento, compreensão e aprendizagem autônoma.

Em 1978 o Projeto Melhoria do Ensino de Ciências 
passou a ser considerado não prioritário pelo MEC e, conco- 
mitantemente a esse fato, apesar de sua relevância, vários 
projetos patrocinados pelo PREMEN, conforme especifica o Qua
dro 2 do Anexo 1, só tiveram, até o momento, a versão experi
mental editada, não havendo previsão para a data de sua pu
blicação e colocação á venda, no comércio. Por sua vez, to
dos os materiais desenvolvidos pela FUNBEC podem ser adqui
ridos normalmente no comércio.

Em 1980 houve um decréscimo no número de projetos, 
tendo sido desenvolvidos somente a Coleção Jogos e Descober
tas, composta de 15 "kits" com os conteúdos de Física, Quí-
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mica e Biologia para o 19 grau; a Revista do Ensino de Ciên
cias, que já teve quatro números publicados, e os Subsídios 
de Apoio para a Implementação do Guia Curricular de Ciências 
para o 19 Grau - 5? a 8^ séries (Quadros 1 e 2 do Anexo 1).

Enquanto os projetos se desenvolviam, a preocupa
ção do MEC, PREMEN e FUNBEC recaía sobre a formação do pro
fessor de Ciências, uma vez que concluíram não serem os no
vos materiais, por si só, capazes de produzir modificações 
nos padrões de ensino de Ciências. Para que tais materiais 
produzissem o efeito esperado, era necessário que fossem 
apoiados por um plano intensivo de treinamento de professores.

O Projeto Melhoria do Ensino de Ciências vem promo
vendo a realização de cursos de reciclagem (treinamento de 
professores) com duração de 40 a 160 horas em Centros de 
Ciências, Universidades e Secretarias de Educação, e atê 1980 
haviam sido reciclados 9.750 professores de Ciências de 19 e 
29 graus.

Além dessa reciclagem, tendo em vista que na maio
ria dos Estados o ensino de Ciências de 5^ a 8? séries ê mi
nistrado por professores leigos, o Projeto de Ciências pro
moveu, mediante convênios com Universidades, cursos de Li
cenciatura de Curta Duração, com 1.600 horas, tendo sido ha
bilitados 804 professores, e Cursos de Licenciatura Experi
mental em Serviço, estes últimos com o objetivo de titular 
professores leigos, sem afastá-los de suas atividades, rea
lizados em 1.800 horas-aula, em quatro períodos de férias, 
com freqüência de 900 horas em Universidade, correspondendo 
as outras 900 horas a três períodos de trabalho letivo su
pervisionado. Nessa modalidade de licenciatura foram habi-
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litados, até 1980, um total de 1.543 professores (PREMEN,
1980) .

O IBBEC, desde o momento de sua criação, também 
ofereceu cursos de treinamento para professores de Ciências, 
chamados "cursos de verão e de inverno". Um processo cuida
doso de seleção identificava os líderes em potencial entre 
os professores secundários, os quais eram ensinados de forma 
a estimular seu entusiasmo por novos métodos do ensino de 
Ciências. Cumpre esclarecer que desses cursos participavam 
também professores de outros países da América Latina. A 
partir de 1961 foram introduzidos nos cursos os projetos 
BSCS e PSSC e projetos de Química (CHEM e C3A).

Atualmente, a FUNBEC, além de toda a assistência a 
alunos e professores, continua a oferecer cursos de treina
mento com o objetivo de preparar os docentes para a introdu
ção do método experimental no ensino de Ciências nas escolas 
de 19 e 29 graus, com a utilização dos novos materiais didá
ticos produzidos por aquela Fundação.

Também os Centros de Ciências oferecem, anualmente, 
cursos de treinamento durante o período de férias.

Nessa exposição histérica sobre a produção de ma
teriais didáticos de Ciências no Brasil ressaltamos, entre 
outros, o aspecto essencial do esforço empreendido no senti
do de revestir o ensino de Ciências de um caráter prático, 
experimental e apropriado às características do nosso contex
to cultural. Do histérico pode-se depreender, também, a exis
tência de um problema que se constitui em séria fonte de preo
cupação para os responsáveis pelo ensino em todos os segmen
tos da sociedade: a formação dos professores e, em particu
lar, dos professores de Ciências.
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Contexto Atual
A inexistência de material didático adequado às 

nossas escolas e, portanto, âs nossas condições culturais, 
sociais e econômicas, aliada ao grande número de professores 
não habilitados em atuação em todos os estados brasileiros, 
concorre para que a situação do ensino de Ciências nas pri
meiras séries do 19 grau também não seja satisfatória.

Em relação aos professores, somente no Estado do 
Paraná, segundo dados publicados pela revista Currículo
(1974), em 1974 existiam 53.008 professores de 19 grau, de 
1? à 4? série, dos quais 25.094 não eram habilitados, e, des
tes, 13.168 (34,3%) possuíam apenas formação correspondente 
ao 49 ano primário.

Tal situação estava a exigir uma pronta ação para 
habilitação a curto prazo desses professores não titulados, 
também denominados "leigos", a fim de que fossem atendidas 
as exigências da habilitação mínima para o magistério, em 
conformidade com o Art. 30 da Lei n9 5.692/71, segundo o qual 
exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magis
tério, no ensino de 19 grau, de 1? à 4? série, habilitação 
específica de 29 grau.

Além desse fato, segundo o projeto HAPRONT (Centro
de Treinamento do Magistério do Paraná, 1980),

se é verdade que nao se devem desconhecer os serviços que os 
docentes leigos vêm prestando ao sistema de ensino, também é 
verdade que a deficiência técnica do seu trabalho resulta in- 
satisfatoriamente na produtividade do ensino. Em 1971, no Pa
raná, a taxa de promoção da 1? para a 2f série do 1? grau foi 
de 40,9%, isto é, houve entre abandonos e repetência, uma per
da de 591 alunos em cada 1.000. (p.4)

Com o objetivo de habilitar tais professores, o Mi
nistério da Educação e Cultura autorizou, em 1975, a elabo-
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ração de dois projetos: o LOGOS, sob a responsabilidade da
Secretaria de Ensino Supletivo (SEPS) e o HAPRONT, em convê
nio com o Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Cen
tro de Treinamento de Professores do Paraná (CETEPAR).

Os projetos LOGOS e HAPRONT apresentaram caracte
rísticas diversas dos demais projetos atê então desenvolvi
dos porque, ao mesmo tempo, procuraram atingir os dois obje
tivos —  produção de material didático e treinamento de pro
fessores a distância.

A inexistência de material didático que atendesse 
ãs exigências do Projeto HAPRONT e, mais, a necessidade de 
sua elaboração, originou a pesquisa sobre projetos desenvol
vidos no Brasil para a produção de materiais didáticos de 
Ciências. Isso porque tais materiais, planejados com o ob
jetivo de desenvolver o espirito crítico, enfatizando a ex
perimentação e o raciocínio, bem como de auxiliar o profes
sor a apresentar a Ciência de maneira dinâmica e interessan
te, poderiam, com toda certeza, oferecer subsídios para a 
elaboração dos materiais didáticos utilizados na disciplina 
Didática de Ciências do referido projeto.

0 HAPRONT - Habilitação do Professor Não Titulado 
iniciou sua operacionalização em agosto de 1976, em 11 muni
cípios do Paraná: Araucária, Contenda, Cascavel, Corbélia,
Colombo, Lapa, Laranjeiras do Sul, Nova Aurora, Rio Branco 
do Sul, São Mateus do Sul e Telêmaco Borba, envolvendo 721 
professores leigos.

A estratégia a ser escolhida para o desenvolvimen
to do projeto deveria levar em consideração que:
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• o professor não titulado continuasse no exercí
cio de suas funções durante o período de melho
ria de suas capacidades;

• o professor não titulado aplicasse novos conhe
cimentos, metodologias e apreciações, diretamen
te em suas turmas, com seus alunos;

• o programa de treinamento se relacionasse com a 
Lei n9 5.692/71;

• o programa provocasse um impacto tanto quantita
tivo quanto qualitativo nos leigos;

• o programa refletisse custo e eficiência;
• o programa se adequasse às necessidades das co
munidades sobre as quais o professor não titula
do viesse a provocar mudanças, decorrentes dos 
efeitos da melhoria da habilidade de liderança 
que o cursista provavelmente adquirisse (CETEPAR, 
1980).

Para atingir as condições que caracterizam o pro
blema de treinamento de professores leigos, foi escolhida, 
pelo Projeto HAPRONT, a metodologia de ensino personalizado 
através de módulos de ensino, uma vez que esta metodologia, 
além de atender às necessidades específicas do curso de trei
namento, permite atender ao ritmo de aprendizagem de cada 
aluno e à sua disponibilidade de tempo para o estudo.

O modelo de ensino individualizado que serviu de 
base para a elaboração dos módulos do Projeto HAPRONT foi o 
de ensino baseado em competência, de Thomas Nagel e Paul 
Richman (1973) . Nesse modelo, os objetivos terminais e os
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padrões de avaliação são de conhecimento do aluno e a ênfase 
ê dada aos requisitos de entrada. Seus objetivos específi
cos são os de facilitar ao aluno o atingimento de objetivos 
instrucionais semelhantes, em diferentes ritmos de tempo, 
revisar e ajustar o programa (realimentação pela avaliação 
contínua).

O Curso de Treinamento foi realizado em dois está
gios: o 19, para dar atendimento especial aos cursistas que
possuíam apenas o antigo curso primário ou o 19 grau incom
pleto, tendo em vista sua progressiva capacitação; o 29 
destinou-se à habilitação de 29 grau propriamente dita, em 
atendimento ao Art. 30 da Lei n9 5.692/71.

É nesse segundo estágio que se situa nossa parti
cipação no projeto, na elaboração dos módulos de Didática de 
Ciências Físicas e Biológicas.

O Projeto HAPRONT, atualmente também sendo desen
volvido nos Estados de Alagoas e Espírito Santo, habilitou 
até o presente momento, no Paraná, 1.311 professores, em 11 
municípios. Os 254 módulos que compõem o curso foram elabo
rados com base nos objetivos terminais e operacionalizados 
para todas as disciplinas de um curso de Habilitação para o 
Magistério, estabelecidos, por técnicos do CODEN e constan
tes no documento "Modelo de Habilitação de Professores de 19 
Grau (13 à 43 série) em Nível de 29 Grau".

Definição
A partir da experiência no Projeto HAPRONT, das 

tentativas de soluções para o ensino de Ciências até o momen
to apresentadas e dos resultados das pesquisas sobre o ensi-
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no modular, passamos a focalizar um novo aspecto dessa meto
dologia, considerando fundamentalmente a particularidade do 
significado do processo de ensino na área de Ciências.

0 ensino de Ciências é um processo que abrange co
mo todo o ensino, entre outros, os aspectos de conteúdos, es
tratégias e técnicas, objetivos, tempo disponível. A espe
cificidade da área de Ciências está no fato de que os compor
tamentos esperados dos alunos incidem sobre o processo de in
vestigação científica, habilidades, atitudes e interesses, 
porque a Ciência, ela própria, ê não só um conhecimento es
truturado mas também um sistema de investigação.

Ensinar a ensinar Ciências é, portanto, um proces
so de treinamento no método científico, de tal forma que o 
aspecto metodológico incorpora e supera todo o conteúdo a ser 
conhecido e compreendido.

O ensino da metodologia do ensino de Ciências por 
meio de módulos apresenta-se como uma proposta que pretende 
resolver a incorporação e superação dos conteúdos, pela pro
posição estruturada e previsível de todo o ensino, em unida
des que se organizam de uma forma não usual e, portanto, não 
divulgada na bibliografia acessível aos profissionais da área. 
Seria, em outras palavras, ensinar a trabalhar com o método 
científico, pelo uso do próprio método, operacionalizado nos 
módulos.

A partir dessas considerações formulou-se o seguin
te problema:

Pode uma metodologia do ensino de Ciências ser pro
posta por meio de módulos de ensino, de modo a produzir uma 
mudança nas atitudes dos professores em relação a Ciências e
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ao seu ensino, bem como a formação do conceito de Ciências 
como um sistema de investigação para a aquisição de conheci
mento?

Objetivos do Estudo
0 presente estudo teve por objetivo verificar se a 

metodologia do ensino de Ciências pode ser proposta utilizan- 
do-se módulos de ensino, de modo a propiciar uma mudança nas 
atitudes dos professores de Ciências de 1? â 43 série do 19 
grau, em relação a Ciências e ao seu ensino.

Objetivou, ainda, verificar se, comparado ao ensi
no tradicional, o ensino por módulos propicia resultados melho
res ou iguais quanto â formação, pelo professor, do conceito 
de Ciências como um sistema de investigação para a aquisição 
do conhecimento, e quanto à mudança de suas atitudes em rela
ção a Ciências e ao seu ensino.

Hipóteses de Pesquisa
São três as hipóteses formuladas a partir do pro

blema definido:

1. A atitude das alunas da 3? série do Curso de 
Habilitação ao Magistério do Instituto de Edu
cação do Paraná, em relação a Ciências e ao seu 
ensino, torna-se significativamente mais posi
tiva após estas serem submetidas ao ensino por 
meio de módulos.

2. As alunas da 3? série do Curso de Habilitação 
ao Magistério do Instituto de Educação do Pa-
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ranã, submetidas ao ensino por módulos, apre
sentam atitude igual ou mais positiva sobre 
Ciências e ensino de Ciências do que as alunas 
da mesma série e curso que recebem ensino tra
dicional .

3. As alunas da 3^ série do Curso de Habilitação 
ao Magistério do Instituto de Educação do Para
ná, submetidas ao ensino por módulos, atribuem 
valor igual ou maior aos objetivos do ensino de 
Ciências do que as alunas da mesma série e cur
so que recebem ensino tradicional.

Definição dos Termos
A tt tu d d - Escore obtido pelas alunas dos grupos 

experimental e de controle na escala Atd.tu.dn0 óobAe. C tn n ctaò  

d o & nu. E n ò tn o , tipo Likert, de cinco pontos, com 40 afirma
tivas, sendo 20 positivas e 20 negativas.

VaJLofiaqRo doò objdtívoò: Notas obtidas pelas alunas dos
dois grupos, no questionário O b jd t tv o é  do Enòtno do, C t& n ctaA , 

de quatro pontos, com 48 comportamentos divididos em cinco 
categorias: conhecimento e compreensão, processos da inves
tigação científica, habilidade manual, atitudes e interesses, 
orientação.

En&tno pofi MÕduJtoA: Unidade de ensino autônoma e com
pleta em si mesma, que apresenta as seguintes partes: obje
tivos, pré-avaliação, atividades de ensino, põs-avaliação, 
atividades para sanar deficiências, põs-avaliação, ativida
des de enriquecimento.
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Enòiho Tradicional: Ensino ministrado na Disciplina
Prática de Ensino de Ciências, do Curso de Habilitação ao Ma
gistério, do Instituto de Educação do Paraná, para as alunas 
do grupo de controle, durante a realização da pesquisa, não 
desenvolvido através do sistema modular e sim com a utiliza
ção de técnicas variadas, tais como: estudo de texto, deba
tes, aula expositiva, estudo dirigido, aula de demonstração, 
pesquisa bibliográfica e painel aberto.

Delimitação do Estudo 
0 ensino de Ciências por módulos delimita-se em torno 

de uma proposta para o Curso de Habilitação ao Magistério, 
em nível de 29 grau, na área de Didática. De um total de 12 
módulos elaborados para a disciplina Didática de Ciências,do 
Projeto HAPRONT, somente os quatro primeiros foram utiliza
dos na pesquisa: Os Objetivos do Ensino de Ciências na Es
cola de 19 Grau; Técnicas para o Ensino de Ciências; Téc
nicas e Atividades para o Ensino de Ciências e Planejamento 
de Aulas de Ciências.

Este estudo limitou-se a verificar se a metodologia 
do ensino de Ciências pode ser proposta utilizando-se módulos 
de ensino, de modo a propiciar, no professor, a formação do 
conceito de Ciências como um sistema de investigação para a 
aquisição do conhecimento e provocar, nele, uma mudança de 
atitudes em relação a Ciências e ao seu ensino. Não se preo
cupou, portanto, em verificar se o ensino modular é apropria
do para a transmissão de conhecimentos teóricos e, da mesma 
forma, não se pretendeu verificar o grau de aceitação do mé
todo pelos sujeitos da pesquisa.
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C a p í t u l o  I I  

REVISÃO DA LIT ER A T U R A

A seleção dos assuntos que constituem este capítu
lo deveu-se à necessidade de um posicionamento teórico que 
fundamente o modelo do ensino por meio de módulos proposto 
para a disciplina Didática de Ciências. Assim, o capítulo 
foi dividido em três secções:

1. Princípios orientadores de uma metodologia de 
ensino de Ciências;

2. Currículo como tecnologia e o ensino por meio 
de módulos;

3. O modelo de ensino por meio de módulos,do Pro
jeto HAPRONT, proposto para a disciplina Didá
tica de Ciências.

Princípios Orientadores de uma Metodologia 
de Ensino de Ciências

Ao nos referirmos a fundamentação teórica de algu
ma idéia, sistema de idéias ou métodos, faz-se necessário o 
esclarecimento dos pressupostos dessa fundamentação. Assim, 
fundamentar teoricamente alguma coisa significa situar o fa
to em exposição no contexto das teorias pré-existentes. Se
ria, pois, de justiça que numa fundamentação remontássemos 
sempre aos primórdios do conhecimento humano, às significa-
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tivas teorias filosóficas da Antigüidade, da Idade Média e 
da Idade Moderna, bem como às correntes psicológicas a elas 
relacionadas. Todavia, considerando a óbvia necessidade de 
limitação do próprio trabalho, em vista de seus objetivos e 
alcance mais imediato, vemo-nos obrigada a fazer menção ape
nas a algumas concepções filosóficas e psicológicas, em par
ticular àquelas mais recentes ou mais abrangentes, engloban
do, em seu corpo de idéias, sínteses de outras teorias ante
riores. Comecemos com o problema central do ensino que, por 
sua vez, está vinculado ao problema epistemolõgico fundamen
tal da natureza do conhecimento —  como os alunos conhecem  

os conteúdos e, também, como os aprendem.
Na Idade Moderna, dois filósofos devem ser mencio

nados como referenciais importantes para o problema que nos 
interessa de imediato: de um lado, Bacon (1620), cujo méri
to foi aconselhar a observação e a experimentação para o es
tudo da natureza e propor o método indutivo como o único pe
lo qual se pode conhecer a natureza e fazer a Ciência progre
dir. Bacon (19620), porém, menosprezou a dedução como forma 
válida de raciocínio, inclusive nas Ciências. De outro lado, 
Descartes (1637), que enfatizou o rigor do raciocínio dedu
tivo, com menosprezo da observação e da experimentação (Pado- 
vani & Castagnola, 1958) . A partir daí, merece menção a fi
losofia de Kant. Segundo interpretação de Franca (1973), en
controu-se Kant diante de um célebre impasse: por um lado,
não podia refutar a existência da Ciência, pois as descober
tas de Copérnico, Kepler, Galileu e Newton tornariam essa 
hipótese uma grande insensatez; por outro lado, achava-se 
profundamente influenciado pela crítica de Hume, que negava
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a existência das idéias necessárias e universais. Kant con
clui, então, que o conhecimento é uma síntese que resulta do 
jogo combinado entre a sensibilidade passiva e receptiva das 
múltiplas impressões externas e o espírito, espontâneo, ati
vo e unificador. Mas é necessário acrescentar que Kant ana
lisa a razão como instrumento de conhecimento e conclui que 
só conhecemos as aparências, os fenômenos e não os seres em 
si. As impressões são recebidas passivamente pelos sentidos 
e até aí não constituem uma verdadeira representação. O co
nhecimento forma-se quando, às nossas impressões, o espírito 
reage e aplica suas categorias, existentes a priori, como as 
de tempo, espaço, causalidade e outras. Assim, para Kant, 
não podemos conhecer as cctósoò m  6*. , mas apenas as coisas 
revestidas com a nossa subjetividade. Sua influência foi 
notória e propiciou o apareèimento de diferentes orientações 
quanto ao conhecimento. Ceticismo, idealismo e realismo são 
algumas das correntes que se afirmaram na esteira de Kant.

Na primeira metade do século XIX, predominou uma 
concepção filosófica, que pode ser considerada como a dos 
herdeiros de Kant, quais sejam Hegel, Schelling e Ficht, preo
cupados com o absoluto e com o conhecimento. Não partiam dos 
dados concretos da experiência, nem das Ciências, nem da cons
ciência, mas de um absoluto transcendental que será o ponto 
de partida para o pensamento dedutivo. Esse pensamento idea
lista, que deslocava o centro do processo do conhecimento pa
ra o sujeito pensante,provocou o afastamento entre a Filoso
fia e a Ciência, afastamento que foi crescendo até o rompi
mento total, em meados do século XIX, provocando um espírito 
de hostilidade em relação à Filosofia. Essa reação foi re-
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presentada pela concepção positivista, que rejeitava toda 
construção dedutiva que não estivesse baseada em dados ime
diatos de experiência. 0 traço essencial do Positivismo é o 
Naturalismo, segundo o qual todas as Ciências devem seguir 
os métodos experimentais de observação e redução das formas 
a leis ou seqüências, ou seja, todos os objetos do conheci
mento humano devem poder reduzir-se à natureza. 0 Naturalis
mo tem dois sentidos: a necessidade de estender os métodos
das Ciências Naturais a toda a Ciência e a necessidade de re
duzir ã natureza todos os objetos de conhecimento (Morente, 
1976).

Na segunda metade do século XIX houve uma reação 
natural a essas reduções, representada pela fenomenologia e 
pela abordagem sintética da realidade, procurando-se a uni
dade na realidade e a superação, pela ação, da dicotomia en
tre o ser e o pensar. Por outro lado, a elaboração da cor
rente positivista evoluiu para os métodos atuais do conheci
mento, aliando-se, em parte, aos realistas herdeiros do Em
pirismo, resultando no Indutivismo; o Estruturalismo está a 
seu lado, trabalhando com a formulação de modelos estruturais 
e a explicitação das estruturas formais.

De qualquer forma, as correntes filosóficas atuais 
negam o conhecimento contemplativo, puramente teórico. Desde 
Kant é tentada a síntese entre o empírico e o racional.

Para Kerschensteiner, de acordo com a interpreta
ção feita por Aebli (1973), é através de observações pessoais 
que o homem deve adquirir suas noções fundamentais. Isso não 
significa, porém, que o homem sofre simplesmente as impres
sões das coisas, salientando que ê tentativa inútil querer
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separar a observação de um processo de pensamento intensivo. 
Para ele, não se observa sem pensar. Segundo o autor, a for
mação das noções implica essencialmente as seguintes etapas:

• pela observação, o indivíduo é posto diante de 
dados a respeito dos quais ele faz certas per
guntas a si mesmo;

• sob forma de suposições hipotéticas concebe pos
síveis soluções;

• as soluções sõ são aceitas se o controle refle
tido ou experimental lhes confirmar valor; o con
trole, portanto, pode consistir na prova refle
tida da solução de um problema ou, ainda, na ve
rificação experimental de uma hipótese científi
ca.

Fatos e noções assim adquiridos constituem, segun
do Kerschensteiner, um iabo.fL poft. expeSisíêncXa (p.38).

O sentido da unidade, contra todo o dualismo, per
manece em Dewey, a partir da influência que recebeu de Hegel. 
Porém Dewey deixa de ser um hegeliano para tornar-se um na
turalista, de corte evolucionista, quando recebe a influên
cia do Evolucionismo. Em sua filosofia surge um biologismo 
naturalista, que também está presente na epistemologia de 
Piaget. Ambos, Dewey e Piaget, têm tido considerável in
fluência sobre a metodologia do ensino brasileiro: o pri
meiro, no movimento escola-novista e o segundo, no respaldo 
teórico da reforma de 1971.

A importância da experiência na aquisição do co
nhecimento é enfaticamente defendida por Dewey (1959 a) na 
medida em que ele afirma que todo conhecimento provém da ex-
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periência e eáta experiência ensina-nos que tudo muda, que 
nada há de estável no domínio da matéria e no domínio do es
pírito. 0 próprio pensamento nada mais é do que um instru
mento para a ação e o homem só começa a pensar quando se en
contra frente a dificuldades materiais que tem de vencer. A 
idéia é uma função elaborada pela experiência ativa e está a 
serviço desta experiência; uma proposição ê verdadeira se, 
uma vez admitida, dá resultados satisfatórios, quando se con
firma na prática. Essas conclusões são frutos das análises 
do autor sobre o ato de pensar, quando estabelece os seguin
tes passos (Dewey, 1959 b):

• a percepção de uma dificuldade ou problema;
• definição do problema;
• sugestões de possíveis soluções;
• observações e experimentações que conduzem à 

aceitação ou recusa das hipóteses.

O conhecimento assim adquirido torna-se um instru
mento que nos permite manobrar a experiência e, dessa manei
ra, dominar as novas situações com as quais constantemente 
somos defrontados. 0 conhecimento, nesse caso, é significa
tivo, pois como afirmam os pedagogos adeptos do Progressismo, 
citados por Kneller (1970), se quisermos que o saber seja 
significativo devemos estar aptos a fazer algo com ele; lo
go, deve ser ativamente adquirido e unido â experiência.

O fato de o conhecimento ser ativamente adquirido 
pressupõe que durante o processo de aquisição o sujeito 
não se limita apenas a receber o conhecimento, mas, sim, age 
intensamente no sentido de construí-lo. Nessa ação há uma



interação do sujeito e meio circundante, que vai constituir 
a nossa realidade, representada pela soma total daquilo que 
experimentamos.

Pinto (1979), referindo-se â natureza do conheci
mento, explica essa relação entre o meio e o sujeito e a ne
cessária ação deste último. Para esse autor, a natureza in
trínseca do conhecimento é a capacidade que o ser vivo pos
sui de representar para si o estado do mundo em que se encon
tra, de reagir a ele conforme a qualidade das percepções que 
tem e sempre no sentido de superar os obstáculos, de solucio
nar as situações problemáticas que se opõem à finalidade, a 
principio inconsciente de sua sobrevivência como indivíduo e 
como espécie, mais tarde tornada plenamente consciente no ho
mem. O conhecimento sempre se trata de uma reação da maté
ria viva em face do mundo circundante. Isso supõe que, num 
primeiro momento, há a percepção da situação objetiva e em 
seguida a reação a essa situação.

0 autor ainda estabelece que o processo do conhe
cimento é o desenvolvimento da capacidade de representar a 
situação do mundo em que se encontra e de reagir a ela, em 
forma de ação dirigida pela percepção, estabelecendo o cir
cuito que a fisiologia chama de aAco h.z^SÍ2xo , que constitui 
um modo de interação dos componentes do universo.

Foi, porém, Piaget, com suas pesquisas genéticas, 
quem confirmou cientificamente as teses sobre a origem do 
conhecimento. Segundo Piaget (1972) , o conhecimento não dá, 
de maneira alguma, uma cópia figurativa da realidade, a qual 
consiste,sempre, de processos operativos que chegam a trans
formar o real, quer em ações, quer em pensamentos, para per
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ceber o mecanismo dessas transformações e assimilar, assim, 
os acontecimentos e os objetos. A experiência física, onde 
o conhecimento é abstraído dos objetos, consiste em agir so
bre estes, para transformá-los, para dissociar e fazer variar 
os fatores e outros, e não para deles extrair simplesmente 
uma cópia figurativa. Para aquele autor, jamais um novo com
portamento surge sem que haja anteriormente uma longa série 
de comportamentos mais primitivos que preparam o novo compor
tamento o qual, nesse caso, constitui uma diferenciação e 
coordenação novas.

A admissão da teoria que explica a aquisição do co
nhecimento como resultado da ação do indivíduo sobre o meio 
e a conseqüente experiência que dessa ação resulta tem im
plicações significativas no processo ensino-aprendizagem e 
alguns princípios importantes podem, a partir dela, ser es
tabelecidos :

• Se a verdadeira unidade da vida psíquica é a 
ação, e o pensamento é um instrumento da ação, o 
ensino não pode ter por função imprimir conteú
dos no espírito do aluno.

• A partir da análise do ato de pensar, podemos 
estabelecer regras didáticas: em primeiro lu
gar, o aluno deve encontrar-se em autêntica si
tuação de experiência, empenhado numa atividade 
em que esteja interessado; em segundo lugar, 
que surja um problema funcionando como estímulo 
para reflexão; em terceiro lugar, o aluno deve 
fazer observações necessárias â solução; em quar-
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tó lugar, o aluno deve elaborar possíveis hipó
teses e, por último, deve verificar a validade 
de suas hipóteses. 0  método científico da veri
ficação experimental é adquirido, assim, pouco a 
pouco pelos alunos.

• Toda a atividade de ensino deve estar centrada 
na pesquisa.

• A pesquisa não deve ser suscitada por medidas 
exteriores; o problema deve surgir durante o de
senvolvimento de atividades em que o aluno este
ja interessado.

• 0  interesse do aluno ê fundamental, pois as ob
servações não são feitas ao acaso, e, sim, bus
cam dados para a solução de um problema.

• A vivência do método psicológico (assim chamado 
em oposição ao método lógico), que começa com a 
experiência do aluno e desenvolve nele os proces
sos próprios da investigação científica, assegu
ra, além de uma qualidade superior do conhecimen
to, um interesse vital pelo que está sendo apren
dido, pois o aluno, ao menos, compreende aquilo 
que estã a aprender.

• A educação não pode estar limitada às experiên
cias obtidas somente através do professor ou de 
livros, e não é a coleção de conhecimentos ou 
experiências anteriores que conta, mas, pelo con
trário, a constante reconstituição da experiên
cia passada, incluindo o saber anterior.

• Aprendemos melhor as coisas localizando e solu-
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cionando problemas, e a criança estuda melhor 
quando compreende a relevância do que está apren
dendo. Assim, o professor deve construir situa
ções de aprendizagem em torno de determinados 
problemas que sejam verdadeiramente significati
vos para os seus alunos, e os conteúdos sõ são 
evocados à medida que contribuam para a solução 
dos problemas em causa.

• Se pensar é operar e são sempre as operações que 
definem as noções, o ensino deve provocar a exe
cução das ações primeiramente de forma ativa e, 
depois, de forma interiorizada ou representativa.

° A formação do pensamento significa formação de 
operações e esta, por sua vez, significa cons
trução de operações. Esta se efetua durante a 
pesquisa e toda pesquisa parte de um problema. 
Assim, se um problema constitui um projeto de 
ação, sempre poderá ser apresentado sob forma 
prática, isto ê, referindo-se â satisfação das 
necessidades vitais e recreativas do homem 
(Dewey, 1959 a, 1959 b; Piaget, 1972) .
Da mesma forma que as teorias contemporâneas so

bre a origem do conhecimento possibilitaram uma nova visão 
do processo ensino-aprendizagem, de acordo com Piaget (1972) 
a Psicologia moderna, no que se refere à interpretação do 
desenvolvimento mental e da atividade psíquica, originou os 
novos métodos de ensino. Isto porque, enquanto a Psicologia 
do século passado insistia em reduzir a atividade intelec
tual a combinações de átomos psíquicos inertes (sensações e
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imagens) e em encontrar o modelo das operações do espírito 
nas ligações passivas (hábitos e associações), e a Psicolo
gia do século XIX afirmava que a criança possuía uma estru
tura mental idêntica à do adulto, capaz de aprender tudo o 
que i logicamente evidente, capaz de agir sem motivo, de ad
quirir sob encomenda todos os conhecimentos, de realizar to
dos os trabalhos solicitados ou exigidos pela escola, mesmo 
que não respondessem ãs suas necessidades e interesses, a 
Psicologia moderna mostrou que o contrário é verdadeiro, ou 
seja, as estruturas intelectuais da criança não são iguais 
às do adulto, mas, como o adulto, ela é um ser ativo, cuja 
ação só poderá alcançar o máximo rendimento se estiver liga
da aos seus interesses e necessidades.

Segundo Piaget (1972), para a moderna Psicologia a 
infância ê uma etapa biologicamente útil, cujo significado é 
o de uma adaptação progressiva ao meio físico e social, sen
do que a adaptação é um equilíbrio entre dois mecanismos: a
assimilação da experiência às estruturas dedutivas e a aco
modação dessas estruturas aos dados da experiência. De ma
neira geral, a adaptação supõe uma interação tal entre o su
jeito e o objeto, que o primeiro possa incorporar a si o se
gundo, levando em conta as suas particularidades, sendo que 
a adaptação ê tanto maior quanto mais complementares forem 
essa assimilação e essa acomodação. A síntese da assimilação 
e da acomodação se realiza graças à inteligência, isto é, a 
inteligência é a adaptação por excelência, o equilíbrio en
tre a assimilação contínua das coisas à atividade própria e 
a acomodação desses esquemas assimiladores aos objetos em si 
mesmos (p. 154).
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Continuando sua interpretação, o autor salienta 
que, no plano da inteligência prática, a criança sõ compreen
de os fenômenos assimilando-os á sua atividade motora; con
tudo, ela acomoda, por sua vez, esses esquemas de assimila
ção aos detalhes dos fatos exteriores. Também os estágios 
inferiores de pensamento da criança mostram uma assimilação 
constante das coisas â ação do sujeito, unida a uma acomoda
ção não menos sistemática desses esquemas à experiência. De
pois, á medida que a assimilação combina melhor com a acomo
dação, a primeira se reduz à atividade dedutiva em si mesma, 
a segunda â experimentação, e a união das duas transforma- 
se na relação indissociável entre a dedução e a experiência, 
que caracteriza a razão. Toda inteligência é uma adaptação 
e toda adaptação comporta uma assimilação das coisas do es
pírito, como também o processo complementar da acomodação. 
Dessa forma, qualquer trabalho de inteligência repousa num 
interesse que não é senão o aspecto dinâmico da assimilação.
0  interesse verdadeiro surge quando encontra nelas um meio 
de expressão e se torna o alimento necessário à atividade. 
Assim, a lei do interesse, da mesma forma que no adulto, do
mina também o funcionamento intelectual da criança (p. 155- 
156) .

De grande importância para o estabelecimento de um 
método de ensino, além do conhecimento sobre a forma como se 
origina a inteligência da criança, é a elucidação da forma 
como ela pensa. Piaget (1972) comprovou, por seus estudos, 
que antes de qualquer pensamento conceptual e refletido, de
senvolve-se na criança uma inteligência sensório-motora ou 
prática, que organiza, já no plano da ação, todo um universo
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sólido e coerente e serve de subestrutura â inteligência con
ceituai. Na criança, a inteligência prática precede a inte
ligência refletida e esta última, em boa parte, consiste nu
ma tomada de consciência dos resultados daquela. O autor 
afirma que a inteligência não cria alguma coisa nova no pla
no dos conceitos a não ser com a condição de fundamentar 
suas construções num embasamento organizado pela inteligên
cia prática. Assim, a adaptação prática é a primeira etapa 
do próprio conhecimento e a condição necessária a qualquer 
conhecimento refletido. A inteligência prática é, portanto, 
um dos dados psicológicos essenciais sobre os quais repousam 
os princípios da escola ativa. Piaget demonstrou, ainda, 
que devido ao fato de, na criança, a inteligência prática do
minar a inteligência gnõstica, a aquisição de conceitos de
pende inicialmente do esquema sensõrio-motor e permanece do
minado durante anos pela assimilação do real ao eu, mais do 
que pelas regras discursivas do pensamento socializado. Isto 
significa que a criança ignora, por muito tempo, os sistemas 
hierarquizados de conceitos bem delimitados, isto é, ela não 
alcança logo de início a coerência formal, e raciocina gra
ças a uma espécie de dedução mal regulada e sem generalidade 
(p. 163-164).

A teoria operatória do desenvolvimento, do autor, 
pode ser apresentada assim: o -Indivíduo apfizndz p z la  ação, a lsiavu

da qual í>z adapta ao mundo zxtzH.no, dz azondo com zòquemaó dz ação z dz 

aò-ólmltação hoAzdltãhloti ou adquiAÁdoi,, a pa/itúi dz AÃmplzò tizaçõoj> ózn- 

AÕHlo-motoAoò z Indo a tz  o pznsamznto lÕ glzo, &ohmal ou hlpotztlzo-dzdu- 

t lv o .

Piaget, a partir de suas pesquisas, estabeleceu os
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estágios de desenvolvimento infantil, que podem ser de gran
de ajuda do ponto de vista da escola, no sentido de q u e ê n e 
cessário reconhecer a existência de uma evolução mental; que 
os conteúdos não são adequados indiferentemente a todas as 
idades e que se deve considerar os interesses e necessidades 
de cada período. Isso significa, também, que o meio pode 
desempenhar um papel decisivo no desenvolvimento mental, e 
que os métodos ativos podem aumentar o rendimento dos alunos 
e, mesmo, acelerar seu crescimento mental.

Como os módulos de Didática de Ciências, objetos 
deste estudo, referem-se ao desenvolvimento de atividades de 
Ciências com crianças das séries iniciais do 19 grau, volta
mos nossa atenção para as características dessa fase do de
senvolvimento infantil, que foi denominada por Piaget (1971) 
de nZvoZ daò ope.AaçÕ£ó concA&tcu (p. 32) . A criança, aproximada
mente dos 7 aos 11 anos, constrói pensamentos e imagens mais 
complexos; utiliza a lógica e o raciocínio ainda de modo 
elementar. O pensamento está ligado ao mundo concreto, isto 
é, visa somente à própria realidade e, em particular, aos ob
jetos suscetíveis de serem manipulados e submetidos a expe
riências afetivas. A criança, portanto, pensa sobre objetos, 
coisas que estão ao alcance dos sentidos. Há equilíbrio en
tre as atividades —  ação exterior e os conceitos —  ação in
terior.

O conceito de Piaget sobre o desenvolvimento da 
criança, sua visão de que a aprendizagem envolve manipulação 
e descoberta e sua caracterização do aluno como capaz de des
cobrir conceitos através da manipulação ativa do meio ambien
te, motivado intrinsecamente pela necessidade constante de
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reestabelecer o equilíbrio com esse mesmo meio, tem-se tor
nado um dos princípios básicos das teorias educacionais que 
embasam, atualmente, a educação científica. Selecionamos 
quatro autores —  Bruner, Gagné, Schwab e Ausubel —  cujas 
teorias, em maior ou menor escala, fundamentaram os novos 
programas curriculares de Ciências nos E.U.A. e que, por te
rem sido traduzidos e adaptados para o nosso país, influíram 
na elaboração dos materiais didáticos de Ciências aqui pro
duzidos, servindo, também, de apoio á elaboração dos módulos 
de Didática de Ciências do Projeto HAPRONT.

Bruner (1973), baseado na teoria de Piaget, 
afirma que "qu.alque.ti a s s u n to  pode s e n  em pinado com e f i c i ê n 

c i a ,  de algum a foam a i n t e l e c t u a lm e n t e  h o n e s ta ,  a q u a lq u e a  

c f i ia n ç a , em qualquen. e s t á g i o  de d e s e n v o lv im e n to " (p. 31).
Essa afirmação significa que a representação da 

estrutura da matéria na construção de referência da aprendi
zagem não será em forma de termos simbólicos, mas na mais 
concreta forma que ela pode ser intuitivamente descoberta e 
assimilada pelo aluno, levando-se em consideração o modo ca
racterístico de visualizar o mundo e explicá-lo, de cada es
tágio de desenvolvimento. Para aquele autor, portanto, ata
refa de ensinar determinada matéria em termos de visualiza
ção que a criança tem das coisas pode, desse modo, ser enca
rada como uma tradução. Assim, o ensino dos conteúdos de 
uma matéria pode ser iniciado já nos primeiros graus de en
sino, desde que, reafirmamos, seja feito de acordo com as 
formas de pensamento da criança. Na medida em que a criança 
vai atingindo níveis de desenvolvimento intelectual mais com
plexos, esses mesmos conceitos básicos, que Bruner (1973) de
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nomina eAt/Lutufia. da mateAia (p. 7) , serão novamente desenvolvi
dos sob formas diferentes, cada vez mais complexas e abstra
tas .

Bruner preocupou-se não só em afirmar a importân
cia da estrutura da matéria como também em explicar a forma 
pela qual essa é aprendida pelos alunos. Schulman e Tamir 
(1973), em sua interpretação sobre as idéias de Bruner, afir
mam que, para este autor, a aprendizagem do aluno ocorre gra
ças ao processo de descoberta, por meio do qual o aluno é 
confrontado com problemas. Assim, o primeiro passo no ensi
no é construir problemas ou descobrir problemas emergentes 
dos materiais de ensino. Tais problemas são usados para ca
tivar o aluno porque, resultando um desconforto intelectual, 
fazem com que ele, numa tentativa de reestabelecer o equilí
brio, faça novas descobertas na forma de uma reorganização 
de sua compreensão, chamada pelos psicólogos de ACQJ>tA.atuAaq.ão 

cognitiva.. A essência da descoberta, para o autor, ê alguma 
coisa que acontece dentro do aluno através da inferência de 
novas relações e da criação de novas estruturas. Afirma es
se autor que a qualidade dialética das seqüências da apren
dizagem pela descoberta simula a maneira pela qual novos co
nhecimentos são realmente descobertos em Ciências, pelos 
cientistas, na medida em que a certeza do aluno em suas con
clusões ou respostas desaparece em face de novos dados não 
assimilados naquelas estruturas antigas.

Assim, Bruner pode afirmar não somente a eficácia 
cognitiva da aprendizagem pela descoberta como também, no en
sino de Ciências, sua simulação eficaz do que os cientista 
fazem.
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Por outro lado, de acordo com a análise feita por 
Schulman e Tamir (1973), acerca dos trabalhos de Schwab 
(1962), para este autor, mais importante que o estabeleci
mento da estrutura da matéria, uma vez que o conhecimento 
científico ê de natureza transitória, o ensino de Ciências 
deve desenvolver-se como investigação. Segundo Schwab, o en
sino de Ciências como investigação apresenta dois significa
dos: primeiramente, significa um processo de ensino-apren-
dizagem que é, por si próprio, uma investigação e, neste ca
so, teríamos o cnôZno como -ínvcòtZgação, e, em segundo lugar, te
ríamos c icn cia  como -ínvcòtígação. Desta forma, uma aula completa 
de investigação deve ter dois aspectos: seus materiais de
vem exibir Ciência como investigação e, ao mesmo tempo, o alu
no deve ser levado a investigar dentro desses materiais. 0  

aluno deve aprender a identificar suas partes componentes, 
detectar algumas das forças e fraquezas da investigação em 
estudo. Concluindo: a classe deve engajar-se em uma inves
tigação dcn&io da investigação. Assim, no ensino como inves
tigação, as atividades nas quais o aluno participa não são a 
investigação científica propriamente dita, mas a análise crí
tica, interpretação e avaliação do relato da investigação 
científica. O ensino como investigação, portanto, tem como 
finalidade não somente a clarificação e inculcação de um cor
po de conhecimento mas também o encorajamento e guia de um 
processo de descoberta por parte do aluno. De acordo com 
Schwab (1962), a compreensão da Ciência como investigação, 
mais do que uma retórica de conclusões, é a meta mais impor
tante da conclusão científica (p. 1118).

Ausubel (1980), porém, discorda das afirmações de
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Schwab. Para ele, existem corpos organizados de conhecimento 
que são dignos de serem ensinados e aprendidos e que, apesar 
de os fenômenos científicos mudarem rapidamente, os princí
pios básicos tendem a manifestar uma longevidade impressio
nante e, dessa forma, o objetivo básico de um currículo de 
Ciências Físicas e Biológicas deveria ser, justamente, o en
sino daqueles princípios básicos e gerais que constituem a 
estrutura dessa matéria. Esse mesmo autor (1980) adota o 
ponto de vista de que cada uma das disciplinas acadêmicas 
tem uma estrutura de conceitos que formam o sistema de infor- 
mação-processamento da disciplina. Dessa forma, cada disci
plina consiste num conjunto de conceitos hierarquicamente 
organizados, isto é, no topo da disciplina estão um número 
de conceitos muito amplos, que incluem os níveis mais baixos 
da organização: todos os dados perceptivos. Para o autor,
uma disciplina ê composta por um conjunto de conceitos pira
midais unidos aos dados mais inferiores e a conceitos de al
ta abstração no topo. Enfatiza a importância de uma exposi
ção verbal guiada sistematicamente no processo de aprendiza
gem. A chave é a seqüência cuidadosa de experiências instru- 
cionais para que cada unidade ensinada seja claramente corre
lacionada com a precedente. Esta continuidade entre a estru
tura cognitiva existente no aluno e o novo material a ser 
aprendido é o que faz significativo o novo material.

Em oposição a Bruner, Ausubel (1980) não vê razão 
para que a atividade de resolver problemas (método da desco
berta) deva proceder a internalização de novos fatos, concei
tos ou princípios. Se o material pode ser organizado signi
ficativamente pelo professor, a necessidade de descoberta pe-
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lo aluno é removida e o processo da aprendizagem será muito 
mais eficiente. Este pesquisador (1968) começa a seqüência 
instrucional com um conjunto de informações originadas num 
nível de abstração mais alto do que deve ser aprendido sub- 
seqüentente. Ele denomina tais informações de osiganlzadofieA 

avançado*i e utiliza isso para estabelecer um tablado do. ld<z.açõ<iA 

que une o que i para ser aprendido com o que o aluno já sa
be, e cria uma organização ou estrutura dentro da qual os no
vos conhecimentos são embasados. Esses organizadores são en
sinados expositivamente aos alunos como primeiro passo numa 
unidade de ensino.

Ausubel (1980), porém, defende a utilização do mêto- 
to da descoberta para a aprendizagem do método científico e 
habilidades eficazes de soluções de problemas (como o novo 
conhecimento é descoberto) nos anos pré-escolares e nos pri
meiros anos da escola de primeiro grau, quando ocorre mais 
informação do que assimilação de conceitos. Salienta o au
tor que, como uma técnica pedagógica adjunta, pode ser muito 
útil para aumentar a significância do material apresentado 
primariamente por métodos expositivos e que o uso de técni
cas de descoberta indutiva para ensinar o conteúdo da disci
plina é didaticamente defensável quando os alunos se encon
tram no estágio das operações concretas no desenvolvimento 
cognitivo.

Gagné (1973), por sua vez, preocupou-se com o es
tabelecimento, antes do início do processo de ensino-apren- 
dizagem, das condições anteriores dos alunos em termos de 
pré-requisitos para os novos comportamentos desejados, uma 
vez que aceita, também, a teoria da evolução gradual do pro-
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Desse modo, Gagné (1973) enfatiza a necessidade de 
analisarmos os objetivos instrucionais e de expressarmos es
pecifica e comportamentalmente as habilidades que desejamos 
que o aluno seja capaz de apresentar. Uma habilidade pode 
ser vista como um comportamento final e colocada no topo do 
que serã eventualmente uma pirâmide de pré-requisitos, levan
do ao objetivo que é a habilidade desejada. Gagné desenvol
veu um modelo para descrever os diferentes níveis de tal hie
rarquia: se a habilidade final desejada é a capacidade de
resolver problemas, o aluno primeiramente deve saber como 
usar certas regras ou princípios. Para empregar esses prin
cípios, ele deve ser capaz de evocar os princípios importan
tes que foram anteriormente aprendidos; deve haver contigüi- 
dade entre os princípios c0Z0c.ad.06 Zado a Zado para atingir a 
solução e a situação estimuladora que constitui o problema; 
devem ser feitas perguntas para estimular a evocação dos 
princípios mais relevantes; as instruções verbais devem 
guiar o pensamento em certas direções, porém nunca se refe
rindo â própria solução.

Quando essas condições estão presentes, a pessoa que 
aprende está apta a resolver problemas e a habilidade assim 
adquirida pode ser generalizada imediatamente a toda uma 
classe de problemas porque adquiriu um psUncZp-ío dc oh.dm 6upe- 

aZosl. Segundo Gagné, a chave para se alcançar um princípio de 
ordem superior não reside unicamente no método da desco
berta; porém, pesquisas demonstram que o fato de alcançar 
um princípio de ordem superior por esse método produz uma 
habilidade de grande eficiência que ê satisfatoriamente con-
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servada por longo período de tempo. 0 modelo de Gagné, como 
se pode observar, é apropriado somente para a aquisição de 
habilidades intelectuais e, segundo esse autor, a aquisição 
de tais processos é muito mais importante para os alunos do 
que a aquisição de conhecimentos.

Outro fator de grande influência na definição dos 
objetivos do ensino de Ciências ê a concepção que cada autor 
apresenta sobre transferência da aprendizagem. Bruner (1973) 
enfatiza a transferência lateral dos princípios, isto é, com- 

ptczendeA a lg o  como exeA cZ clo  e s p e c i f i c o  dc um c a so  m ais g e A a l  —  que é  o 

que s i g n i f i c a  compueendeA um pA incZ plo  ou e stA utuA a d a  m ateA la  —  e teA  

apAendido não sÕ algum a c o t i a  e s p e c i f i c a ,  mas também um m odelo paAa a  

compAeensão de outAos c a s o s  se m e lh a n te s , que s e  podem encontAaA mesmo 

em outA as m a te A ia s .  Esse autor considera também de grande impor
tância em relação ã transferência da aprendizagem a vivência, 
pelos alunos, de métodos de investigação e descoberta, com o 
que Schwab concorda, uma vez que para este autor o que impor
ta, no ensino de Ciências, é a aquisição de habilidades espe
cíficas no processo de investigação.

Gagné (1973) aceita a idéia de transferência late
ral, mas seu modelo de hierarquias da aprendizagem enfatiza 
a transferência vertical, que é a utilização das capacidades 
aprendidas, na aquisição de assuntos mais complexos, perten
centes a níveis mais elevados da aprendizagem.

Ausubel (1980), discordando de Bruner, Gagné e 
Schwab, afirma que o que é transferido é o conhecimento da 
matéria, a qual deve ser apresentada aos alunos sob a forma 
de conceitos hierarquizados.

Analisando as teorias dos quatro autores citados,
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podemos notar que, embora atribuindo ênfase diferente aos 
aspectos filosóficos e psicológicos, todos concordam no que 
diz respeito à necessidade de os novos cursos de Ciências 
empregarem a descoberta e a investigação como base de seu 
desenvolvimento, enfatizarem a natureza, estrutura e unidade 
da Ciência e os processos da investigação científica, bem 
como buscarem um estudo mais aprofundado do conhecimento 
científico em oposição a uma grande extensão desse mesmo co
nhecimento.

Currículo como Tecnologia e 
e o Ensino por Modulos

Eisner e Vallace (1974), preocupados em identifi
car conjuntos de questões constantemente feitas pelos curri- 
culistas em relação a o que pode e deve ser ensinado a quem, 
quando e como e, principalmente, com a forma como são respon
didas devido â influência de pressupostos através dos quais 
se inicia uma primeira análise de tais questões, estabelece
ram cinco concepções de curriculum: Desenvolvimento Cogni
tivo; Curriculum para Auto-Atualização; Curriculum para 
Reconstrução Social; Racionalismo Acadêmico e Curriculum 
como Tecnologia.

Essas concepções diferem essencialmente em relação 
aos seguintes elementos: funções da escola e objetivos da
educação, papel do educador, relacionamento aluno-professor, 
conteúdos. Em face dos objetivos deste trabalho, deter-nos-emos 
somente na caracterização da concepão de Currículo como Tec
nologia, que foi a empregada para o treinamento de professo
res em serviço. Essa concepção de currículo enfatiza o pro-
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cesso, isto ê, está mais ligado ao como do que ao o quê da 
educação. A função do currículo é, essencialmente, a de en
contrar meios eficientes para atingir um conjunto de fins 
pré-definidos: a maneira pela qual o conhecimento é comuni
cado e a aprendizagem facilitada, estando, portanto, relacio
nada com o desenvolvimento da tecnologia da instrução. A Es
cola e o Professor têm como funções organizar materiais ade
quados e eficientes para o processo ensino-aprendizagem, em 
função de objetivos prê-determinados. O aluno é percebido 
como elemento independente, autônomo, que desenvolve a tec
nologia da instrução e o professor se relaciona com ele so
mente através dos materiais de ensino.

A concepção Currículo como Tecnologia se apôia em 
certos pressupostos sobre a natureza da aprendizagem: 1 ) a
aprendizagem ocorre em certas situações sistemáticas e pre
visíveis que podem tornar-se mais eficientes se apenas um mé
todo, que possa controlá-las, for aperfeiçoado; 2 ) o aluno 
não é um problema nem um elemento particularmente dinâmico 
no sistema; 3) a verdadeira tarefa do educador repousa na 
organização de eficientes materiais didáticos; 4) o tempo 
necessário para aprender é variável de aluno para aluno.

O Currículo como Tecnologia pode ser implementado 
com a utilização de modelos de ensino individualizado tais 
como: Instrução Individualizada Prescrita, Direção de Con
tingência, Audiotutorial Ensino com Precisão, Aprendizagem 
para o Domínio, Ensino Baseado em Competência, Modelo de 
Carrol.

O Ensino baseado em Competência é uma das formas 
mais utilizadas atualmente em currículo como tecnologia e ge
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ralmente utiliza o m odulo i n ò t a u c i o n a l como seu material de 
ensino. 0  ensino por módulos é, portanto, um método de en
sino individualizado e que passou a ser empregado no País 
após a publicação do livro Emi.no pana Compe£ê.nci.a, de Nagel e 
Richman, em 1973.

De acordo com Mediano (1976) , um módulo ê uma uni
dade de ensino que propõe ao aluno, em termos comportamen- 
tais, os objetivos a serem atingidos e variadas atividades 
para alcançar esses objetivos. As etapas básicas do ensino 
por módulos são: 1 ) objetivos de ensino claramente estabe
lecidos; 2 ) listagem dos pré-requisitos que o aluno deve 
apresentar; 3) prê-avaliação; 4) listagem das atividades 
de ensino que deverão ser realizadas; 5) põs-avaliação;
6 ) atividades para sanar deficiências. Nos módulos referen
tes a esta pesquisa foram acrescentados tópicos —  ativida
des de enriquecimento e sugestões bibliográficas.

0  ensino por módulo apresenta as seguintes carac
terísticas:

• os objetivos educacionais são claramente defi
nidos;

• transfere ao aluno a responsabilidade no desem
penho das tarefas;

• respeita o ritmo próprio do aluno, possibilitan
do uma variação do tempo de aprendizagem;

• a avaliação consiste em verificar em que medida- 
os alunos alcançaram os objetivos pré-estabele- 
cidos.
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Vilarinho (1976), numa análise sobre a origem des
se sistema, relaciona-o a uma serie de estudos e trabalhos, 
os quais contribuíram, de uma ou outra forma, para sua cria
ção. Segundo a autora, o ensino por módulo aproveita três 
idéias básicas de Morrison (1926), divulgadas em seu Plano 
Morrison: o módulo ê uma unidade autônoma e completa; há
necessidade de se realizar uma pré-avaliação que funciona 
como sondagem de conteúdo; as tarefas de ensino propostas 
no módulo deverão ser diversificadas. Da teoria de Skinner 
(1968), o ensino por módulos retirou esses princípios: a)
os objetivos de ensino devem ser claramente definidos; b) o 
ritmo próprio de trabalho do aluno deverá ser respeitado; c) 
há necessidade de o aluno ser positivamente reforçado. Esse 
reforço, nos módulos, ocorre por intermédio do confronto do 
seu trabalho com os objetivos estabelecidos ou com as solu
ções das tarefas propostas.

Do trabalho de Bruner (1960) , o método em questão 
aproveitou, principalmente, o conceito de domínio da estru
tura da matéria e, conseqüentemente, a idéia de transferên
cia de princípios. Na elaboração dos módulos está sempre 
presente a preocupação em enfatizarmos os aspectos mais im
portantes do conteúdo em estudo e seu inter-relacionamento, 
com o objetivo de facilitar a transferência da aprendizagem.

Mager (1962) contribuiu significativamente com seu 
trabalho sobre a formulação de objetivos instrucionais, uti
lizado na elaboração dos módulos.

Os fatores necessários para proporcionar sucesso 
na aprendizagem, estabelecidos por Carroll (1963), consti
tuem os fundamentos do ensino por módulos: o nível de com-
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petência obtido pelo aluno ê função do tempo de que ele ne
cessita para dominar o material; o total de tempo que ele 
realmente passa aprendendo o material depende do tempo ne
cessário para tal e de perseverança; o tempo necessário pa
ra cada aluno depende da qualidade da instrução e da aptidão 
e da habilidade para compreender a instrução.

0 modelo geral de instrução proposto por Glaser
(1970) também embasou o ensino por módulos, uma vez que sur
giu a partir de tendências, tais como: ênfase ao desenvol
vimento cognitivo das disciplinas, necessidade de educação 
permanente, habilidade em saber como aprender e ensinar a si 
próprio e adaptação da instrução ás necessidades individuais. 
O ensino por módulos tem sido aplicado a conteúdos cogniti
vos com a finalidade de permitir ao aluno autonomia em seu 
processo de aprendizagem visando a que ele possa, pelo resto 
de sua vida, continuar se aperfeiçoando com um mínimo de au
xílio externo.

Vilarinho (1976) acrescenta, ainda, que o desenvol
vimento de programas de ensino individualizado, como o IndívZd- 

uaZJLy PAeAcAUbe.d InAtAucUíon  (IPX) , o PA.ogA.am &oa Le.aAyU.ng in  Acc.oAd.ance. 

w-ith NeecLò (PLAN) e o MaòteAy LeaAyUng , contribuíram decisivamente 
para a estruturação de um ensino através de módulos. O IPI 
e o PLAN dedicaram-se à organização de materiais de ensino e 
treinamento, com o uso ou não de computadores. Os materiais 
eram produzidos para cada aluno de acordo com o seu perfil 
psicológico e com base em informações como aptidões, interes
ses, capacidade e estilo de aprendizagem.

Do trabalho de Bloom (1968) sobre Aprendizagem pa
ra o Domínio (Mastery Learning), o ensino por módulos apro
veitou estas idéias:
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* necessidade de determinar as diferenças indivi
duais ;

* a tarefa básica da educação é a de descobrir es
tratégias que levem em consideração as diferen
ças individuais no sentido de promover o máximo 
de desenvolvimento do indivíduo;

* 95% dos alunos podem aprender um assunto até o 
nível de domínio se lhes for oferecido tempo su
ficiente e ajuda apropriada;

* condições mais efetivas de aprendizagem podem 
reduzir o tempo necessário gasto para o domínio 
de um assunto;

* há evidências de que a qualidade da instrução 
interfere no processo da aprendizagem;

* a aprendizagem do aluno relaciona-se diretamente 
com a capacidade que possui para entender a na
tureza da tarefa e os procedimentos necessários 
à realização da tarefa;

* é importante a ajuda tutorial;
* a perseverança do aluno no estudo parece estar 

ligada á natureza da tarefa e ao seu interesse;
* cada aluno deve ter disponível todo o tempo de 
que precisa para aprender;

* há necessidade de estabelecer, sempre, os obje
tivos do ensino.

Na Aprendizagem para o Domínio, ao contrário do 
que ocorre no IPI e no PLAN, os conteúdos são divididos em 
unidades de ensino, cada uma com seus objetivos bem estabe
lecidos e que são os mesmos para toda a classe. Nesse caso,
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a individualização do ensino ocorre através de "feedback" e 
atividades suplementares.

As idéias e teorias citadas fundamentaram, sem du
vida, o Ensino para Competência, que para seus criadores, 
significa enói.no A elativo a cAíteAÁo mcUó e.MÁ.no Á.ndÁvtdu.cdLLza.do .Esse 
sistema de ensino baseia-se nos seguintes axiomas básicos:

• A aquisição de conhecimento ê mantida constante 
enquanto o tempo varia de aluno para aluno;

• A grande ênfase é colocada nas exigências de saí
da. Os procedimentos para avaliação devem ser 
planejados de modo a refletir adequadamente os 
objetivos;

° Os alunos devem saber o que o professor quer e 
espera deles. Isso significa que o professor 
deve estabelecer objetivos de ensino que expres
sem claramente o que espera dos alunos em termos 
de comportamentos observáveis;

• PsiontZdão diagnosticada para uma unidade especí
fica de estudo (Nagel & Richmond, 1978).

O Ensino para Competência foi aplicado em diversas 
áreas, com resultados significativos em vários países, inclu
sive no Brasil. Em nosso país, de acordo com o Banco de Te
ses, foram realizadas, atê 1978, pesquisas sobre a aplicação 
da instrução modular em cursos de nível superior nas disci
plinas de Estatística Educacional Descritiva I (Rocha, 1974); 
Didática (Vilarinho, 1976); Literatura Brasileira (Schneider, 
1976); Estatística (Mediano, 1976) (Brasil, MEC, 1976, 1977, 
1978); Medidas Educacionais (Santarosa, 1975); Currículos
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e Programas (Minini, 1980). Em 1978, na Universidade Federal 
do Paraná, Setor de Educação, foi desenvolvida uma pesquisa 
relacionada à aplicação do ensino por módulos como uma nova 
modalidade de realização da Prática de Ensino, disciplina 
obrigatória de formação pedagógica nos currículos dos cursos 
de Licenciatura (Barra e outros, 1978).

A nível de 29 grau, foi desenvolvido, no Rio de 
Janeiro, um estudo com o objetivo de avaliar a adequação de 
módulos instrucionais combinados com modelos matemáticos in- 
terdisciplinares, em cursos de Matemática (Sanchez, 1979).
Em Bauru, São Paulo, foi realizada uma pesquisa de natureza 
exploratória com a finalidade de analisar a experiência de 
implantação do ensino individualizado por módulos com alunos 
de 1§ e 2? séries do 29 grau (Castro, 1977).

Especificamente relacionada com a disciplina Didá
tica de Ciências, temos conhecimento somente de uma experiên
cia com módulos de ensino, desenvolvida no Instituto de Edu
cação do Rio de Janeiro, em 1976 (Jouliê & Mafra, 1976). De 
acordo com as elaboradoras do projeto, o trabalho desenvol
veu-se em caráter de pesquisa educacional, tendo em vista, 
além da recuperação da aprendizagem, testar a validade dos 
módulos instrucionais como estratégia de classe em Didática 
de Ciências. Para o projeto foram elaborados 10 módulos de 
ensino com os seguintes conteúdos: A Criança, a Ciência e a
Tecnologia; O Estudo de Ciências nas Séries Iniciais do 19 
Grau; Método Científico; Linguagem Oral; Observação Diri
gida; Experimentação; Excursão e entrevista; Pesquisa; 
Técnicas de Anotação; Recursos Audiovisuais. Com base nos 
dados coletados durante o desenvolvimento do projeto, as au
toras concluíram que:
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a) o módulo instrucional permite uma avaliação 
minuciosa, segura e profunda de cada objetivo 
previsto, o que dá maior segurança ao profes
sor e possibilita a localização das falhas es
pecíficas de cada aluno;

b) os resultados obtidos permitem constatar a al
ta eficácia dos módulos instrucionais como es
tratégia de recuperação paralela;

c) os módulos instrucionais podem ser bastante 
eficazes como estratégia de classe em Didática 
de Ciências, desde que complementados por ati
vidades que permitam a troca de idéias sobre 
proposições levantadas e o desenvolvimento da 
parte prática do currículo;

d) os módulos instrucionais permitem aos alunos 
desenvolver habilidades e hábitos de estudo re
gular, responsabilidade por sua própria apren
dizagem e acompanhamento de seu próprio progres
so (p. 28-30).

Verifica-se, então, que o ensino por módulos está 
embasado em teorias e estudos de vários autores e, ainda, em 
pesquisas as mais diversas, o que nos permite acreditar no 
sucesso de sua utilização na formação de professores.
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0 Modtelo de Ensino por Módulos Proposto para 
a Disciplina Didatica de Ciências 

do Projeto Hapront
Em relação aos objetivos da educação cientifica 

encontramos, em geral, duas posições distintas: ênfase so
bre a estrutura e esquemas conceituais que os alunos devem 
aprender e ênfase no processo da Ciência que os alunos devem 
vivenciar e entender. A escolha entre as duas posições deve 
ser feita a partir do conceito de Ciência que se adote. As
sim, no estabelecimento dos objetivos da educação cientifica 
é de suma importância a definição da natureza da Ciência.
Dessa forma, ao estabelecermos, nos módulos de Didática de 
Ciências, os objetivos do ensino de Ciências na escola de 19 

grau, partimos do princípio de que essa matéria somente pode 
ser justificada como parte do currículo escolar, se puder con
tribuir para o desenvolvimento dos alunos, de vez que, como 
afirma Ramsey (1975):

Ciência ê um sistema especial para ajudar as crianças a apren
derem a enfrentar o ambiente e a natureza mais profunda de um 
evento e, se aplicada como um sistema de ensino, mais do que um 
sistema dogmático, devera contribuir para o desenvolvimento in
telectual, social e emocional das crianças, (p. 94).

Dessa forma, as Ciências não devem ser ensinadas 
somente devido ao valor inerente dos conteúdos para as crian
ças e, sim, encaradas como um processo, um caminho que per
mite o alcance dos objetivos educacionais mais amplos. Em 
relação aos objetivos do ensino de Ciências, podemos afirmar, 
com base em nossa experiência no magistério de 19 e 29 graus, 
que ocorre no Brasil um fato interessante: ao mesmo tempo
em que os Centros de Ciências e instituições como a FUNBEC e 
o PREMEN produzem material didático e treinam professores pa
ra que mudem sua atuação em sala de aula, passando a introdu-
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zir os métodos próprios de Ciências, na maioria das escolas, 
ainda hoje as Ciências Físicas e Biológicas são ensinadas so
mente para que os alunos adquiram um grande número de infor
mações sobre o assunto, sendo apresentadas como um corpo de 
conhecimentos estático e, sem dúvida, verdadeiro, cabendo ao 
professor unicamente um papel: o de transmitir a informação.

Geralmente, a ênfase no ensino de Ciências é dada 
ao conteúdo que as crianças adquirem como um resultado final 
de uma seqüência do ensino, em detrimento dos resultados ob
tidos pelo próprio sistema. Isto é, o quz cu> cA Íançoò a p a m d m  

HAtã òtpcuiado d a  paAte. que, oí> a ju d a  a  apnm d&ti eó-óe i a t o .  Segundo 
Ramsey (1975), isso se constitui numa falsa dicotomia, uma 
vez que as crianças podem ser ajudadas a aprender a inter
pretar seu ambiente usando o sistema parecido com o que elas 
normalmente usam em sua vida diária quando comparam, classi
ficam, propõem e testam hipóteses e formam conceitos a par
tir da observação e manipulação de vários fenômenos (p.95).

Partindo desse pressuposto, a educação científica 
deve ser percebida como um processo, como um caminho e, sen
do assim, o sucesso ou insucesso do ensino de Ciências pode 
ser avaliado com base não só nos resultados da aprendizagem 
como também nos resultados do processo. Dessa forma, obje
tivos que descrevem procedimentos que as pessoas têm que 
aprender ou que colocam em ação enquanto aprendem, devem ne
cessariamente ser estabelecidos pelos professores. Objeti
vos tais como: exigir provas; procurar explicações racio
nais; apresentar honestamente as observações; ser coopera
tivo; mostrar interesse pelas conseqüências da Ciência; aca
tar a opinião dos outros; observar tudo com interesseecui-
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dado. Ênfase ilo processo e não no produto, ê buscar mais a 
compreensão da mudança que especular sobre a natureza dos fe
nômenos .

Enfatizar o processo, ater-se aos fatos, experi
mentar, reexperimentar, observar, registrar, analisar para 
depois sintetizar, todos sabemos que são aspectos fundamen
tais da Ciência, embora sô essas informações não tornem os 
alunos cientistas na verdadeira acepção da palavra.

Talvez devamos dizer que ensinar Ciências, valori
zando o processo, é ensinar o aluno a fazer Ciência, ao con
trário de outras modalidades de ensino de Ciências que resul
tam, talvez, em saber Ciências mas não garantem o fazer.

Ainda que a filosofia subjacente nessa atitude se
ja o Pragmatismo, podemos esperar, seguindo a trilha sugeri
da por Dewey (1959 b), que os nossos alunos se tornem mais 
capazes de fazer Ciência no futuro se aprenderem, principal
mente, fazendo.

Assim, o currículo científico deve basear-se numa 
estrutura que enfatize não só os planos conceituais mas tam
bém os enunciados do processo.

É impossível separar os resultados da aprendizagem 
dos processos necessários para aprendê-los. De acordo, po
rém, com a importância dada aos objetivos estabelecidos, di
ferentes ênfases vão servir de suporte ã aprendizagem. 0  qua
dro 1  permite-nos visualizar esse fato, porém deve-se ressal
tar que numa situação real de ensino, a ênfase deverá situar- 
se num meio termo entre produto e processo.
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Comparaçao entre Produto e Processo de Ensino
Quadro 1

Ênfase nos Processos de Ensino

Objetivos estabelecidos em termos de 
processos da aprendizagem.
Autonomia do aluno.
Cooperaçao entre os alunos.
Os alunos e professores exploram os 
interesses comuns.

A auto-avaliaçao e parte do proces
so de ensino.
0 tempo de aprendizagem ê flexível.

0 aluno aprende a aprender e a sa
tisfazer seus padrões internos.
0 aluno tem â sua disposição uma va
riedade dos meios de ensino.
A qualidade do processo de ensino é 
mais importante que os resultados.

Uma variedade de meios de ensino sao 
utilizados para atingir os objetivos 
processuais.

Ênfase nos Resultados da Aprendizagem

Objetivos estabelecidos em termos de 
resultados a serem alcançados.
Autoridade sobre os alunos.
Competição entre os alunos.
Os professores determinam o conteú
do e apresentam aos alunos um resu
mo do que serã estudado.
A avaliaçao e realizada pelo profes
sor em funçao do conteúdo.
0 tempo de aprendizagem ê geralmen
te fixo para um determinado conteú
do.
0 aluno aprende a realizar as coisas 
de acordo com critérios externos.
Um mesmo método é usado para todos 
os alunos.
Os resultados sao mais importantes 
que a qualidade do processo de en
sino.
Um determinado método de ensino é 
considerado melhor para alcançar os 
resultados.

FONTE: Elaborado a partir de RAMSEY, G. Science as an instructional
System. In: PAUL GARDNER. The Structure of Science Educacion.
Australia: Longman, 1975.

A categoria de processos de Ciências talvez seja 
algo novo no que se refere aos objetivos do ensino científi
co, apesar de que vários autores, principalmente nos E.U.A., 
há muito vêm-se dedicando ao estudo do pensamento científico 
e à delimitação dos seus elementos. Esses autores descrevem 
as habilidades envolvidas nos objetivos específicos do pro
cesso de várias maneiras. De acordo com Dressel (citado por 
Doran, 1978), os quatro elementos do pensamento científico



reconhecer e resolver problemas; reconhecer hipóteses e se
lecionar métodos para testá-las; avaliar criticamente pro
cedimentos experimentais, dados, conclusões e implicações, e 
avaliar situações reais.

Para Burmester (citado por Doran, 1978), os obje
tivos dos processos de Ciências envolvem as seguintes habi
lidades: a) reconhecer problemas, hipóteses, condições ex
perimentais e conclusões; b) delimitar problemas; c) enten
der métodos experimentais; d) organizar dados; e) entender 
a relação dos fatos para seleção de problemas; f) interpre
tar dados e planejar experimentos para testar hipóteses; g) 
avaliar conclusões em termos de viabilidade e competência; 
h) fazer generalizações e suposições.

Os elaboradores do programa Science a Process- 
Approach (SAPA) (citados por Doran, 1978) estabeleceram as 
habilidades: a) observação; b) mensuração; c) utilização
de comparação numérica; d) utilização da relação espaço/tem
po; e) classificação; f) previsão; g) comunicação, esta
belecimento de definições operacionais; h) formulação de 
hipóteses; i) controle de variáveis; j) interpretação de 
dados; k) experimentação. Klopfer (1971) construiu uma tá
bua de especificações com objetivos instrucionais que os pro
fessores de Ciências desejam que seus alunos alcancem. Entre 
esses, 24 foram descritos como sendo parte de um grupo inti
tulado "processo de investigação científica", distribuídos 
em cinco categorias: 1 ) observação e mensuração; 2 ) deli
mitação do problema e procura de soluções; 3) interpretação 
de dados e generalização; 4) construção, testagem e revisão 
do modelo teórico; 5) aplicação do conhecimento científico
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e de seus métodos.
No Brasil, um grupo de professores do Centro de 

Treinamento para Professores de Ciências do Rio Grande do Sul 
(CECIRS) elaborou o PEC (1972) —  Projeto Nacional de Ensino 
de Ciências para as oito séries do ensino de 19 grau, com o 
objetivo de tornar o ensino de Ciências uma oportunidade de 
treinamento e desenvolvimento de habilidades. Segundo oPEC, 
a vivência do método cientifico, isto é, dos processos da 
Ciência no ensino de Ciências no 19 grau, vai permitir que 
se estabeleçam como objetivos que devem ser alcançados pelos 
alunos aqueles que se referem ao conhecimento de princípios 
e leis científicas e aquisição de habilidades de: 1 ) coleta, 
ordenação e interpretação de dados: observar, planejar, or
ganizar, adaptar, medir, classificar, ordenar, construir grá
ficos, calcular, consultar bibliografia; 2 ) correlação de 
fatos e idéias: formular hipóteses, testar hipóteses, con
trolar variáveis; 3) síntese, análise, avaliação e aplica
ção: inferir, analisar, diagnosticar, prever, criticar, sin
tetizar, redigir, avaliar.

Além disso, o PEC pretende, também, que os alunos 
desenvolvam atitudes, tais como: empirismo, parcimônia, ma
nipulação científica e determinismo probabilístico.

Â primeira vista, as diversas descrições dos obje
tivos específicos do processo podem parecer muito diferentes 
entre si, mas todos eles coincidem com a definição de pro
cesso elaborada por Gallagher (citado por Doran, 1978): ? n o -  

ce.-6 -óo é h a b i l i d a d e ,  p a n a  a d q u i n i n  e. o n g a n iz a n .  c o n h e .c im e .n to  

ò o b n e  o a ò ò u n t o .  E ò ò a  p n o p o ò i ç ã o  c o m b i n a  aò  h a b i l i d a d e ò  

p i i c o m o t o n a t s  d e  o b & e n v a n ,  m e d i n ,  e t c . ,  com a  t é c n i c a  c o g n i t i -
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va dz codlfiÁ-catc z zonzzltm an. Xn^oA.maçõz-6 ZòpzcZ^Zcaò (p.2 0 ).
O projeto PEC, pela sua característica de ensino 

como investigação, ofereceu subsídios para a elaboração dos 
módulos de Didática de Ciências, principalmente no que se re
fere à seleção das habilidades que os alunos devem alcançar 
com a vivência do método científico, que é, justamente, um 
dos objetivos do modelo proposto. Por este motivo, são as 
mesmas as habilidades apresentadas pelos dois modelos.

Elaborar de forma precisa e adequada os objetivos 
do ensino de Ciências não é, porém, o suficiente para que os 
alunos atinjam um aperfeiçoamento no seu entendimento sobre 
Ciências. É necessário, também, que haja uma mudança nos 
métodos didáticos empregados pelos professores.

Ao sugerirmos, nos módulos de Didática de Ciências, 
os procedimentos didáticos que deverão ser empregados pelos 
professores, levamos em consideração, além dos objetivos do 
ensino de Ciências, o fato de que os conhecimentos científi
cos de hoje serão ultrapassados amanhã e que, por isso, os 
alunos devem aprender, fundamentalmente, os métodos de tra
balho ao invés de simples informações.

Como não se pode, porém, desenvolver atividades a 
partir do nada, os conteúdos que servem de base para o seu 
desenvolvimento são aqueles conceitos fundamentais e princí
pios básicos que constituem, segundo Bruner (1973), a estru
tura da matéria e que permitem, a partir deles, a reconstru
ção dos fatos fundamentais da disciplina. Esses conceitos e 
princípios podem ser descobertos pelos alunos, como preconi
za Bruner, ou, então, poderão ser organizados significativa
mente pelo professor e apresentados aos alunos como recomen
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da Ausubel (1980), dependendo das condições de aprendizagem 
das habilidades que se deseja que os alunos sejam capazes de 
apresentar e dos pré-requisitos que essas habilidades exi
gem, conforme afirma Gagné (1973).

Na escolha da metodologia a ser usada, o professor 
geralmente se defronta com um dilema —  ensinar os conteúdos 
aos alunos ou guiá-los para que os descubram por eles mesmos. 
Nesta divisão, o estágio de desenvolvimento mental dos alu
nos i o mais importante. Segundo Piaget (1971), se o aluno 
se encontra no estágio das operações mentais concretas há 
necessidade de uma relação direta entre o fenômeno e o con
ceito para que ele possa operar efetivamente e, dessa forma, 
obter um entendimento das idéias fundamentais do fenômeno. 
Porém, se o aluno já atingiu o estágio das operações formais 
a aprendizagem verbal formal pode ser mais rápida e eficien
te como diz Ausubel (1980).

Essa posição em termos de estágio de desenvolvi
mento mental leva o professor a desenvolver os conteúdos ini
ciais sob a forma de atividades concretas para que os alunos 
percebam e acumulem dados sobre o mundo real. Depois, atra
vés de atividades reais mais complexas, os alunos devem pas
sar, gradativamente, a estabelecer relações entre os dados 
já acumulados, e o  estabelecimento dessas relações proporcio
na condições para a formação de conceitos. Nesse processo, 
a criança é orientada no sentido de passar progressivamente 
do pensamento concreto â utilização de modos de pensamento 
mais elaborados. Estabelecidos os conceitos através de ex
periências e trabalhos, os alunos estão em condições de atin
gir princípios mais amplos.
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Para a aprendizagem dos processos de Ciências, vá
rios métodos poderão ser usados com o objetivo de aumentar, 
tanto quanto possível, a experiência dos alunos em relação 
aos fenômenos estudados. Particularmente, para crianças que 
estão no estágio das operações concretas, o professor deve 
empregar métodos ativos que exijam a participação direta dos 
alunos na aquisição dos conhecimentos, derivados do método 
próprio das Ciências —  o método científico.

Toda investigação nasce de algum problema observa
do ou sentido, de tal modo que não pode prosseguir, a menos 
que se faça uma seleção da matéria a ser tratada. Essa se
leção requer alguma hipótese ou pressuposição que irá guiar 
e, ao mesmo tempo, delimitar o assunto a ser investigado.
Daí o conjunto de processos ou etapas de que se serve o mé
todo científico e que são: observação; hipótese; experi
mentação; interpretação; conclusão; generalização. 0  mé
todo científico e as técnicas dele derivadas —  técnica da 
redescoberta, técnica de projetos, técnica de solução de pro
blemas —  apresentam, segundo Ramsey (1975), as seguintes ca
racterísticas :

• o aluno participa ativamente, ao invés de somen
te esperar, ouvir;

• o professor envolve-se nas atividades dos alunos,
ao invés de permanecer afastado deles;

• o professor estimula os alunos a se expressarem
livremente e por sua própria vontade;

• o professor usa as questões ou problemas dos alu
nos para organizar a aprendizagem, ao invés de 
usar suas próprias questões;
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• o professor elabora perguntas que exigem racio
cínio, ao invés de simples memorização;

• o professor aceita que os alunos apresentem res
postas adicionais ou alternativas, ao invés de 
considerar somente uma resposta como resposta 
correta;

• o professor espera que os alunos reforcem suas 
respostas com evidências, ao invés de se basea
rem em simples opiniões ou respostas estereoti
padas ;

• o professor espera que o aluno colete e analise 
informações, ao invés de serem essas fornecidas 
por ele;

• o professor encoraja os alunos a testarem suas 
idéias;

• o professor estimula os alunos a pensar, ao in
vés de fornecer soluções quando estão confusos 
ou indecisos;

• o professor avalia o trabalho de cada aluno de 
acordo com as condições de cada um;

• o professor estimula os alunos para que reconhe
çam o valor do conhecimento e da atividade que 
está sendo realizada;

° o professor estim*ala os alunos a se autodiscipli- 
narem, ao invés de impor sua disciplina e contro
le (p.1 1 0 ).

Por todos esses fatos, podemos concluir que o en
sino correto e eficiente de Ciências s5 pode ser alcançado 
pelo método experimental. A necessidade, porém, de se ado
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tar uma atitude experimental científica não significa que 
outros recursos e técnicas de ensino que venham contribuir 
para a melhoria do processo ensino-aprendizagem não devam 
ser utilizados. Por exemplo, a leitura, no ensino de Ciên
cias, tem um papel muito importante porque, apesar da obser
vação e experimentação serem mais diretas, nem sempre é pos
sível realizar todas as observações e experimentos que se
riam necessários e, nesse caso, é essencial que se recorra a 
textos que orientem, esclareçam e completem a aprendizagem. 
Para Pfromm (1974), a leitura, num curso de Ciências, deve 
ser utilizada:

• como fonte de informações para realização de ex- 
primentos, atividades e para formulação de pro
blemas ;

• para confirmação de experimentos, para estabele
cer analogia, demonstrar teorias, permitir gene
ralização;

• como fonte de dados para pesquisa;
• para exemplos adicionais, para reforçar uma ati
vidade anterior;

• para resumir as idéias importantes de uma unida
de de estudo (p.107).

Outras atividades, como excursões, jardinagem, feiras 
de Ciências, também são válidas desde que realizadas de modo 
a permitir o alcance dos objetivos do ensino de Ciências.

Esse fato foi confirmado pelos resultados das pes
quisas sobre a correlação entre os resultados da aprendiza
gem de alunos de escolas secundárias dos Estados Unidos e os
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comportamentos de ensino pelo professor. Perkes (citado por 
Driscoll, 1975), concluiu que os resultados obtidos pelos 
alunos refletiam a metodologia empregada pelos professores. 
Assim, os alunos com melhores resultados nos testes de apli
cação e interpretação tiveram como professores aqueles cujos 
comportamentos de ensino envolviam atividades diversas como 
-ebates entre alunos e professor; participação dos alunos 
em trabalhos de laboratório e pesquisa, além da participação 
em discussões sobre questões de natureza especulativa. A 
tendência, portanto, ê sugerir que o comportamento de ensino 
apresentado pelo professor e os tipos das interações sociais 
que ocorrem em sala de aula são fatores extremamente signi
ficativos no que se refere tanto aos resultados da aprendi
zagem como â aquisição, pelos alunos, das habilidades rela
cionadas aos processos de ensino.
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C a p i t u l o  I I I  

METODOLOGIA

Nesta capitulo são apresentados os procedimentos 
metodológicos utilizados no desenvolvimento do estudo, a par
tir das hipóteses de pesquisa, abrangendo estes setores: es
quema da pesquisa, variáveis e hipóteses estatísticas, des
crição da população, tratamentos, instrumentos e processo de 
coleta de dados, limitações metodológicas e tratamento esta
tístico.

Esquema da Pesquisa
Foi realizado um estudo comparativo entre dois gru

pos já formados, sendo um de controle e um experimental.
Para verificar o efeito do tratamento na mudança 

de atitudes dos alunos em relação a Ciências e ao seu ensino, 
utilizou-se o esquema de pesquisa quase experimental, com 
aplicação de pré e pós-teste (Campbell & Stanley, 1979, p.82).

Para verificar o efeito do tratamento na atribui
ção de valores aos objetivos do ensino de Ciências, utilizou- 
se o esquema de pesquisa quase experimental, unicamente com 
pós-teste, adaptação do delineamento 6 descrito por Campbell 
e Stanley (1979, p.46).
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Variáveis
Variáveis Dependentes

• Atitudes dos alunos em relação a Ciências e ao 
ensino de Ciências.

• Valoração, pelos alunos, dos objetivos do ensino 
de Ciências.

Variável Independente
• Modalidade de Ensino

Hipóteses Estatísticas
Das hipóteses de pesquisa, para fins de testagem, 

derivam-se três hipóteses estatísticas, a seguir apresentadas:

Hj A média dos escores obtidos pelas alunas, numa 
escala de atitudes sobre Ciências e ensino de 
Ciências, após submetidas ao ensino por módu
los, é igual ou significativamente maior que a 
obtida pelas alunas antes de submetidas ao en
sino por meio de módulos.

H 2 A média dos escores obtidos pelas alunas sub
metidas ao ensino por módulos, numa escala de 
atitudes sobre Ciências e ensino de Ciências, 
é igual ou significativamente maior que a ob
tida pelas alunas submetidas ao ensino tradi
cional .

H 3 A média das notas obtidas pelas alunas subme
tidas ao ensino por módulos, no questionário 
sobre os objetivos do ensino de Ciências, ê 
igual ou significativamente maior que a obtida 
pelas alunas submetidas ao ensino tradicional.
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Descrição da População e da Amostra 
A escolha da população do estudo deveu-se ao fato 

de se desejar verificar a aplicabilidade dos módulos de ensi
no a uma situação diferente daquela para a qual foram elabo
rados. Considerou-se, ainda, que o Projeto HAPRONT foi de
senvolvido com professores leigos em ação, fator esse que po
deria influir nos resultados alcançados. Dessa forma, op
tou-se por alunas do curso de Habilitação ao Magistério, 
ainda sem experiência docente.

A população do estudo abrangeu 100 alunas da 3? sé 
rie do curso de Habilitação ao Magistério, do Instituto de 
Educação do Paraná, divididas em três turmas: A, B e C.
Dessas três turmas foram selecionadas aleatoriamente as tur
mas A e B para participarem da pesquisa e, também aleatoria
mente, foi designada a turma A, com 36 alunas, como Grupo Ex 
perimental. O Grupo de Controle, portanto, ficou constituí
do pelas 34 alunas da turma B.

As alunas de ambos os grupos, de acordo com infor
mações fornecidas pela escola, pertencem ao nível sõcio-eco- 
nômico médio e têm, em média, 17 anos de idade.

Limitações Metodológicas 
Constituíram limitações deste estudo:

a) As turmas A e B, participantes da pesquisa, já 
se encontravam constituídas, não sendo possível 
selecionar os alunos e, desse modo, garantir a 
equivalência entre os grupos no que se refere à 
atitude sobre Ciências.



b) Neste estudo foram utilizados sujeitos com ca
racterísticas bem diversas daqueles para os 
quais os módulos de Didática de Ciências foram 
elaborados, e que participaram do Projeto 
HAPRONT. Isto porque a clientela participante 
do referido Projeto i constituída, na sua tota
lidade, de adultos, de ambos os sexos, já em 
atuação no sistema de ensino como docentes de 
1$ â 4? série do 19 grau, mas sem apresentar a 
necessária habilitação e, por esse motivo, de
nominados de ptio&MòotieA tnÍQOò. Por outro lado, 
os sujeitos da pesquisa são adolescentes,do se
xo feminino, que cursam o último período do cur
so de Habilitação ao Magistério, em nível de 29
grau, portanto, em situação regular de escolari
zação e que não possuem experiência anterior no 
campo do magistério.

Com base nesses fatos, tornam-se necessários cuida
dos na generalização dos resultados da pesquisa.

Tratamentos

Grupos de Controle
Os conteúdos desenvolvidos com as alunas da turma B 

foram os mesmos constantes dos módulos de ensino aplicados à
turma A, embora as estratégias e técnicas de ensino utiliza
das tenham sido diversas: aulas expositivas, pesquisas bi
bliográficas, aulas de demonstração, trabalhos em grupoein
dividuais .
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No Quadro 2 estão descritos os conteúdos desenvol
vidos, as atividades realizadas com os dois grupos e a sua 
duração.
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Quadro 2 
Caracterizaçao dos Tratamentos

Grupo Experimental Grupo de Controle

Conteúdos ATIVIDADES
Desenvolvidas

Duração
(horas/
aula)

Atividades
Desenvolvidas

Duração
(horas/
aula)

Os objetivos do 
ensino de Ciên
cias na escola de 
19 grau.

Estudo
individualizado 
(Modulo 1).

2 Estudo de texto (ex
traído do livro Di- 
djatica de Ciências 
através de Modutos, 
de Joullie & Mafra, 
Rio, 1979).
Debates.
Aula expositiva.

4

Técnicas para o 
ensino de Ciên
cias: redescober- 
ta, solução de 
problemas, pro
jeto.

Estudo
individualizado 
(Modulo 2)

4 Aulas expositivas.
Estudo dirigido.
Aulas de demonstra
ção .
Debates.

6

Técnicas e ativi
dades para o en
sino de Ciências: 
pesquisa biblio
gráfica, observa
ções, excursão.

Estudo
individualizado 
(Modulo 3)

4 Estudo de texto.
Debates.
Estudo dirigido
Aula de demonstração.
Pesquisa bibliográ
fica.
Estudo em grupo (se
minário) .

6

Planejamento de 
aulas de Ciências: 
seleção e orga- 
nizaçao dos con
teúdos; obtenção 
do material di
dático; acondi
cionamento e 
identificação do 
material e plano 
de aula.

Estudo
individualizado 
(Modulo 4)

3 Pesquisa bibliográ
fica.
Estudo em grupo(pai
nel aberto).
Debates.
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As aulas do grupo de controle foram ministradas 
pela professora efetiva da turma, âs terças e quintas-feiras, 
das 8h20m ãs 9hl0m, totalizando 22 horas-aula. As alunas re
ceberam, também, informações sobre a sistemática de trabalho 
que seria adotada durante o desenvolvimento da pesquisa.

Grupo Experimental
As atividades desenvolvidas com as alunas da turma 

A ocorreram também nas terças e quintas-feiras, porém no ho
rário das 7h30m às 8h20m, num total de 13 encontros de 50 mi
nutos. Esses encontros, orientados pelo pesquisador, desti- 
navam-se à realização das atividades previstas em cada um dos 
módulos de ensino e se constituíam, basicamente, no estudo 
dos conteúdos pelas alunas, com o mínimo de interferência da 
professora.

As alunas desse grupo puderam realizar as ativida
des previstas como, onde e quando preferiram ou lhes era mais 
conveniente, de acordo com o seu próprio ritmo. Não houve 
uma pré-determinação de tempo para cada um dos módulos e as
sim, entre eles, houve uma variação de tempo na realização 
das atividades, de acordo com as necessidades das alunas.

O tratamento experimental se constituiu na aplica
ção de quatro módulos de Didática de Ciências às alunas da 
turma A, módulos esses descritos no Quadro 3. Em cada módu
lo as alunas encontravam seqüências de aprendizagem autôno
mas e completas em si mesmas, estruturadas de maneira a pos
sibilitar o domínio do conteúdo e obedecendo a um critério 
de complexidade crescente, em função dos objetivos instrucio- 
nais estabelecidos para cada módulo.
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Quadro 3

Descrição dos Modules de Didática de Ciências

Nmero
do

Nódulo

--------- r... . —  —
1

Assunto ( Pré-Requisitos 

!

Objetivo Geral Objetivo Terminal Obj et ivos Opcraciona1i zados

1 Os objeti
vos de 
Ciências 
na escola 
de l9 grau.

Conhecimento do Pa
recer S53/71, do CFE.

Orientar a aprendi zagem dos con
teúdos dos diferentes componen
tes curriculares do 19 grau, 
organizando na escola ativida
des dc sala dc aula, dc servi
ços escolares, dc integração 
entre pais c comunidade, alem 
dc outros.

Identificar os ob
jetivos educacio
nais de ensino de 
l9 grau.

Caracterizar corretamente o ensino dc Ciências nas 1 ^  
séries do l9 grau.
l-numorar os objetivos do ensino de Ciências na escola de 
l9 grau.
Caracterizar corretamente os ohjctivos do ensino de Ciên
cias na escola de l9 grau.

2 Técnicas 
para o en
sino de 
Ciências.

Noções de Higiene. 
Noções de Zoologia. 
Noções dc Botânica.

Orientar a aprendi zagem dos con- ; 
teúdos dos di ferentes componen
tes curriculares, organizando 
atividades de sala de aula e ex
tradasse.

Idcntificar melho
res soluções meto
dológicas de ensi
no das matérias do 
l'9 grau.

Caracterizar corretamente as técnicas descritas no mo
dulo.
Identificar as habilidades que serão desenvolvidas pe
los alunos com o emprego das técnicas estudadas.

3 Técnicas e 
atividades 
para o en
sino de 
Ciências.

Noções dc Zoologia. 
Noções de Botânica. 
Noções dc Física. 
Noções de Higiene e 
Saúde.

0 mesmo objetivo geral do mó
dulo 2.

0 mesmo objetivo
terminal do módulo 
■>

Caracterizar corretamente as técnicas descritas no nó
dulo.
Identificar as habilidades que serão desenvolvidas pe
los alunos com o emprego das técnicas estudadas.

4 Planeja- 
janento de j 
aulas de 
Ciências.

Noções de Didática 
í Geral.
Noções de Zoologia. 
Noções de Botânica. 
Noções de Higiene c 
Saude.

Planejar, em cooperação, o cur
rículo pleno da escola c,indi
vidu:! Imcntc, as atividades dc 
ensino regular e para classes 
de recuperação.

1;laborar planos dc 
aulas.

Selecionar os objetivos do Ciências dc acordo com os ob
jetivos propostos, interesse c nível de desenvolvimento 
dos alunos.
Organizar os contciidossclecionados.de acordo com os ob
jetivos propostos, interesse c nível de desenvolvimento 
dos a limos.
Obter matcriai didático na escola c na comunidade. 
Orientar o aluno para que obtenham o identifiquem o ma
terial didático.
Organizarc cuidar do material didático obtido e/ou con
feccionado pelos aíunos.
Utilizar o material convenientemente, de nodo a evi
tar acidentes.



Os módulos de Didática de Ciências estão incluídos 
no Anexo 3.

A implementação dos quatro módulos desenvolveu-se 
conforme o fluxograma apresentado no Quadro 4.
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Quadro 4
Fluxograma da Implementação dos Modulos

REALIZAÇAO
AUTO-AVALIAÇÃODO -»■

PRÉ-TESTE

PROCEDIMENTOS
E

ATIVIDADES

PROCEDIMENTOS 
E ATIVIDADES. 

NÍVEL DE SUPORTE

MODULO
SEGUINTE



A seguir, descrevemos cada uma das etapas que cons
tituíram a implementação dos mõdulos:

1. Informações Iniciais
Fornecidas pela professora às alunas do Grupo 

Experimental, para explicar a sistemática de trabalho com mõ
dulos de ensino.

2. Pré-Avaliação
Aplicação de um teste diagnóstico com o objeti

vo de sondagem de conhecimentos. 0  pré-teste fazia parte da 
estrutura do mõdulo e foi elaborado com base nos objetivos 
instrucionais prê-estabelecidos para cada mõdulo. Na sua 
elaboração foram utilizados itens de tipos variados.

3. Auto-Avaliação
Correção das questões pelas alunas, de acordo 

com o gabarito fornecido nos mõdulos.

4. Procedimentos e Atividades
Explicação sobre o conteúdo do mõdulo e intro

dução ao seu estudo.

5. Põs-Avaliação
Aplicação de um teste objetivo com a finalida

de de verificar a competência da aluna no conteúdo estudado.
0  põs-teste não era igual ao pré-teste mas semelhante e tam
bém elaborado de acordo com os objetivos instrucionais. Foi 
exigido que as alunas obtivessem pelo menos 90% de acertos 
nas questões propostas, como pré-requisito para receberem o 
mõdulo seguinte.
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6 . Auto-Avaliação
Correção do teste pelas alunas, de acordo com 

o gabarito fornecido pela professora.

7. Procedimentos e Atividades —  Nível de Suporte 
Reestudo do módulo e realização de novas tare

fas pelas alunas com desempenho inferior a 90% no põs-teste. 
As atividades foram sugeridas de acordo com as dificuldades 
apresentadas pelas alunas e, no caso de o módulo abranger tó
picos diferentes, foi realizado um levantamento das questões 
erradas e cada uma recebeu, de acordo com o seu nível de de
sempenho, novas tarefas específicas.

8. Pós-Avaliação —  Nível de Suporte 
Aplicação de outro teste também de acordo com

os objetivos propostos, semelhante aos demais testes empre
gados no módulo.

9. Auto-Avaliação
Correção das questões com auxílio de gabarito.

10. Atividades de enriquecimento (opcional)
Sugestões de atividades, tais como: utilização

e elaboração de materiais de ensino, utilização de critérios* f d

para avaliação de aulas de Ciências, com a finalidade de am
pliação do conteúdo estudado. As alunas poderiam estudar, 
ou não, este tópico do módulo, de acordo com seus interesses.
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Tratamento Estatístico 
O tratamento estatístico dos dados foi feito uti

lizando-se o teste t de Student para grupos independentes e 
dependentes (Ary et alii, 1972). Com o objetivo de aprofun
dar a interpretação dos resultados e melhor justificar as 
conclusões da pesquisa, foram feitas análises estatísticas 
adicionais, tendo sido utilizada a análise de covariância 
(Garret, 1962) , tomando-se como variável concomitante o com
portamento de entrada dos alunos dos dois grupos —  experi
mental e de controle. Para ambos os tratamentos foi fixado 
o nível de significância de 0,05.

Instrumentação 
Os instrumentos utilizados nesta pesquisa, com o 

objetivo de obtenção dos dados necessários à comprovação ou 
rejeição das hipóteses, foram dois:

• uma escala de atitudes: Atitudes sobre Ciências 
e o seu ensino;

• um questionário: Objetivos do Ensino de Ciências

83

Escala de Atitudes
A escala de atitudes, do tipo Likert (Anexo 2), 

tem como objetivo verificar a atitudes dos alunos em relação 
a Ciências e ao ensino de Ciências. O instrumento é tradu
ção da escala "Attitudes Toward Sciences and Science Teach- 
ing", de Elmer Redford (1974). A escala original possui 
afirmativas divididas em duas subescalas. Para a construção 
do instrumento utilizado na pesquisa foram selecionadas 40



afirmativas, sendo 29 relacionadas à subescala Enii.no dc Ciên

c ia s e 11 à subescala C iên cias. As afirmativas foram divididas 
em positivas (20) e negativas (20) , conforme Quadro 5, a se
guir .
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Quadro 5
Distribuição das Afirmativas na Escala de Atitudes

Referentes ao Ensino de Ciências Referentes às Ciências

COC 03, 05, 09, 10, 11, 14, 04, 32, 36,
>
M
H 15, 16, 20, 21, 22, 25, 37, 40
M
COo 26, 29, 30, 35, 39
PM

CO
< J 01, 07, 12, 13, 17, 18, 02, 06, 08,
£
M 23, 24, 27, 33, 34, 38 19, 28, 31
owz

Para cada afirmativa estabeleceram-se cinco opções:

• Concordo fortemente - CF
• Concordo - C
• Sou Indiferente - I
• Discordo - D
• Discordo fortemente - DF

Nas afirmativas positivas foram atribuídos os se
guintes valores para as opções: C F - 5; C-4; 1-3; D - 2  e
DF - 1.

Nas afirmativas negativas as opções receberam es
tes valores: CF-1; C-2; 1-3; D - 4  e D F -5.

O instrumento foi validado por quatro professores 
da disciplina Prática de Ensino de Ciências, da Universidade



Federal do Paraná. 0 processo de validação se constituiu na 
análise das afirmativas para verificar se elas poderiam ser 
classificadas exclusivamente na categoria CXencícu, ou na ca
tegoria EnAÍno de CXêncícu. Nas afirmativas em que não houve 
consenso dos especialistas, foram realizadas as reformulações 
necessárias.

A fidedignidade do instrumento foi verificada por 
Redford (1974, p.140), utilizando o teste de correlação en
tre as duas metades, com a correção de Spearman-Brown, tendo 
sido obtidos os seguintes valores:

• Subescala 1: r = 0,88
• Subescala 2: r = 0,84
. N = 154

O instrumento foi aplicado nas turmas A e B, no 
início e ao final das atividades relacionadas à pesquisa.

Questionário sobre Objetivos 
do Ensino de Ciências

O instrumento foi elaborado com base na "Table of 
Especifications of Science Education” (Anexo 2), construída 
por Leopold Klopfer, em 1971 (Bloom et alii, 1971). Optamos 
por essa tabela como fonte de referência para elaboração do 
instrumento pelo fato de sua ênfase estar nas categorias de 
comportamentos apresentados pelos alunos durante o processo 
de investigação científica, em concordância, portanto, com o 
modelo de ensino proposto nos módulos de Didática de Ciências 
utilizados nesta pesquisa.
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O autor justifica tal ênfase não somente pelo fato 
de a tendência da educação cientifica contemporânea recair 
sobre os processos de investigação, mas também porque a Ciên
cia ê significantemente e significativamente considerada mui
to mais como um sistema de investigação do que como um conhe
cimento estruturado. Partindo desse principio, objetivos que 
se referem a comportamento que os alunos devem aprender, ou 
que colocam em ação enquanto aprendem, devem ser valorizados 
e estabelecidos prioritariamente pelos professores de Ciên
cias. Dessa forma, a atribuição de maior valor aos objeti
vos do ensino de Ciências, apresentados no questionário, in
dica a formação, pelas alunas, do conceito de Ciências como 
um sistema de investigação para a aquisição do conhecimento.

A tabela apresenta cinco categorias num total de 
48 comportamentos. Alguns desses comportamentos, tais como: 
conhecimento de fatos específicos, conhecimentos de termino
logia científica, valorização, recepção e conhecimento de 
convenções, foram estabelecidos com base na Taxonomia de Ob
jetivos Educacionais, de Bloom (1956), referentes aos domínios 
cognitivo e afetivo.

A tabela inclui, ainda, outros comportamentos dos 
alunos unicamente associados com a aprendizagem de Ciências 
—  as habilidades no desempenho de trabalhos em laboratório, 
as atitudes dos alunos em relação à Ciência e a orientação 
dos alunos sobre as relações da Ciência com outros aspectos 
da cultura e com o próprio indivíduo.

As cinco categorias de comportamentos —  conheci
mento e compreensão, processos de investigação científica, 
habilidade manual, atitudes e interesses e orientação —  são
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descritos a seguir:
A categoria conhe.cxme.nto e compfieenòão refere-se ao 

conhecimento e compreensão dos conteúdos que os alunos obtêm 
somente ou mais exclusivamente lendo livros, ouvindo confe
rências ou utilizando outros recursos secundários. Os com
portamentos sugeridos nessa categoria são: primeiro, que o
aluno tenha a informação especifica; segundo, que ele possa 
relembrá-la quando perguntado e possa demonstrar sua com
preensão, identificando-a em um novo contexto ou manipulan
do-a. Nessa categoria estão incluídos 11 comportamentos.

A categoria pnoceA&oò da. tnvcótigação  ctentZ^tca enfati
za o comportamento do aluno envolvido em investigação. A or
dem dos comportamentos dessa categoria não é arbitrária mas, 
sim, representa sucessivamente o maior envolvimento no pro
cesso que os cientistas empregam para investigar o mundo e 
construir novas idéias. A categoria foi subdividida em cin
co tópicos, num total de 24 comportamentos.

Na categoria habiLídade. manuaZ estão relacionados 
dois comportamentos do aluno que serão evidenciados durante 
o desenvolvimento de atividades experimentais em laboratório, 
na escola.

A categoria atitu.de.& e ZnteAeA6ej> inclui seis compor
tamentos referentes ao domínio afetivo, que são freqüentemen
te estabelecidos pelos professores de Ciências e elaboradores 
de currículos e dizem respeito a atitudes do aluno em relação 
à Ciência e aos cientistas.

Finalmente, na categoria oAtentação estão os compor
tamentos do aluno relativos â ampliação de sua perspectiva 
sobre o mundo e sua orientação neste mundo (cinco comporta
mentos) .
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No instrumento utilizado na pesquisa foram feitas 
algumas modificações: as cinco categorias estabelecidas por 
Klopfer foram mantidas; porém foram suprimidos alguns dos 
comportamentos apresentados no instrumento original, em vir
tude das características dos alunos da escola de 19 grau, 
principalmente das séries iniciais. De acordo com Piaget
(1971), esses alunos encontram-se na fase das operações con
cretas, isto é, seu pensamento está ligado ao mundo concreto, 
a objetos tangíveis, suscetíveis de serem manipulados e sub
metidos a experiências. Encontram-se, portanto, incapacita
dos de agirem na linha hipotêtico-dedutiva e, por esse moti
vo, foram eliminados os comportamentos que exigiam dos alunos 
tal habilidade.

Os comportamentos suprimidos fazem parte da cate
goria da Investigação  cÁzntZ&ca e referem-se a constru
ção, testagem e revisão de modelos teóricos.

O questionário aplicado ficou assim constituído:
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1 Categoria CONHECIMENTO E COMPREENSÃO

Comportamentos
1.1 Identificação dos principais 

princípios científicos.
1.2 Reconhecimento e utilizaçao 

correta dos termos científi
cos .

1.3 Conhecimento de seqüências de 
fatos e fenomenos.

1.4 Conhecimento de classifica
ções, critérios e categorias.

1.5 Conhecimento de procedimen
tos científicos.

O bjetivos
1.1 Identificar os principais 

princípios científicos.
1.2 Definir corretamente os prin

cipais termos científicos.

1.3 Utilizar corretamente os ter
mos científicos.

1.4 Colocar os fatos e fenomenos 
da natureza estudados na mesma 
seqüência em que ocorrem na 
natureza.

1.5 Comparar diversos sistemas de 
classificaçao de fatos e fe
nomenos da natureza para iden
tificar os critérios utili
zados nestas classificações.
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1.6 Conhecimento de leis e prin
cípios científicos.

1.7 Transferencia do conhecimento.

1.8 Identificação do conhecimento 
em novas situações.

1.6 Reconheceras características 
dos fatos ou fenomenos da na
tureza que permitiram a sua 
classificaçao numa determi
nada categoria.

1.7 Descrever os principais sis
temas de classificaçao esta
belecidos pelos cientistas.

1.8 Descrever resumidamente os 
procecímentos utilizados pe
los cientistas na realizaçao 
de experiencias.

1.9 Descrever resumidamente as 
leis e os princípios cientí
ficos .

1.10 Identificar novas maneiras de 
classificar os fatos e feno
menos da natureza com base 
naquelas jã conhecidas.

1.11 Identificar os fatos, feno
menos e princípios científi
cos em novas situações, di
ferentes daquelas em que ad
quiriram o conhecimento.

2 Categoria PROCESSOS DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Comportamentos

2.1 Observaçao de fatos e feno
menos .

2.2 Descrição das observações 
utilizando linguagem correta.

2.3 Seleção e utilizaçao de ins
trumentos para coleta de da
dos .

2.4 Observaçao e reconhecimento 
de problemas.

2.5 Formulaçao de hipóteses de tra
balho.

2.6 Realizaçao de experimentos pa
ra testagem das hipóteses.

2.7 Interpretação de dados.

Objetivos
2.1 Observar os fatos e fenome

nos da natureza encontrados 
no seu meio ambiente.

2.2 Descrever as observações rea
lizadas usando linguagem cor
reta e de modo coerente.

2.3 Escolher e utilizar correta
mente os instrumentos que lhe 
permitirão coletar dados pre
cisos sobre os fatos e feno
menos observados.

2.4 Observar e reconhecer os pro
blemas do seu meio ambiente 
que podem ser solucionados.

2.5 Formular e selecionar hipó
teses de trabalho visando a 
solução de problema.

2.6 Realizar a experimentação das 
hipóteses formuladas.

2.7 Interpretar os dados obtidos 
na experimentação e observa
ção.
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2.8 Avaliaçao das hipóteses apre
sentadas .

2.9 Generalizaçao das conclusoes.

2.10 Aplicaçao do conhecimento na 
solução de novos problemas.

3 Categoria HABILIDADE MANUAL

Comportamentos
3.1 Desenvolvimento de habilida

des usando equipamento comum 
de laboratorio.

3*2 Realizaçao de técnicas comuns 
de laboratorio com cuidado e 
segurança.

4 Categoria ATITUDES E INTERESSES

Comportamentos
4.1 Manifestaçao de atitudes fa

voráveis em relaçao a Ciên
cias e a cientistas.

4.2 Aceitaçao da investigação 
científica como um modo de 
pensamento.

4.3 Sentir prazer no desenvolvi
mento de experiências de apren
dizagem relacionadas com Ciên
cias .

4.4 Desenvolvimento de interes
ses em Ciências e atividades 
a elas relacionadas.

5. Categoria ORIENTAÇÃO

Comportamentos

5.1 Reconhecimento dos aspectos 
benéficos e/ou prejudiciais 
das descobertas e invenções 
científicas.

2.8 Verificar a validade das hi
póteses formuladas, com base 
nos resultados obtidos na ex
perimentação e observaçao.

2.9 Generalizar as suas conclu
soes.

2.10 Aplicar o conhecimento obtido, 
na solução de novos proble
mas tanto na escola como em 
sua vida.

Objetivos
3.1 Manipular de modo correto os 

materiais utilizados nas ex
perimentações .

3.2 Realizar e x p e r i ê n c i a s  com 
cuidado e segurança.

Objetivos
4.1 Manifestar atitudes favorá

veis sobre Ciências e cien
tistas.

4.2 Aceitar o método de investi
gação científica como forma 
de resolver seus problemas.

4.3 Apresentar atitudes cientí- 
focas —  realizar com prazer 
as experiências científicas.

4.4 Manifestar interesse pelas 
Ciências e por atividades a 
ela relacionadas.
Demonstrar vontade de seguir 
uma carreira científica ou 
executar trabalhos relacio
nados com as Ciências.

Objetivos
5.1 Reconhecer os aspectos bené

ficos e/ou prejudiciais das 
descobertas e invenções para 
o progresso da Ciência e para 
o Homem.
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5.2 Comparação entre as conquis
tas t e c nológic as  de vãrios 
países.

5.2 Comparar as conquistas tec
nológicas e científicas de 
países mais desenvolvidos e 
menos desenvolvidos.

5.3 Conclusão sobre o relaciona
mento ciências versus tecno
logia.

5.3 Concluir sobre as relações 
existentes entre o desenvol
vimento tecnológico e a eco
nomia.

5.4 Conhecimento da história do 
desenvolvimento científico.

5.4 Conhecer a história das des
cobertas e invenções e a sua 
evolução através dos tempos.

A comparação entre o instrumento elaborado por
Klopfer e o utilizado na pesquisa é apresentado no Anexo 1, 
Quadro 3.

Para cada objetivo apresentado em cada uma das ca
tegorias foram estabelecidas quatro opções:

1. Objetivos que não podem deixar de constar do 
planejamento e que serão desenvolvidos com 
prioridade.

2. Objetivos que devem constar necessariamente do 
planejamento e que deverão ser desenvolvidos.

3. Objetivos que devem constar do planejamento 
mas que só serão desenvolvidos se for possível.

4. Objetivos que não precisam ou não devem constar 
do planejamento.

As opções, para efeito de tratamento estatístico,
receberam valores diferentes. Assim, o valor da opção n? 1 
foi 4; o da n9 2 foi 3; o da n9 3 foi 2 e, finalmente, o 
da opção n9 4 foi 1.

Para calcularmos a fidedignidade do instrumento
foi usado o processo testagem-retestagem, com 10 alunas da 
turma C, da 3? série do Curso de Habilitação ao Magistério 
do IEP, o qual indicou para o coeficiente de correlação de



Pearson um vaLor de r = +0,73, que é significativo ao nível 
de 0,05 (Ary et alii, 1972). O espaço de tempo entre a pri
meira testagem e a segunda foi de 12 dias.

O instrumento foi validado por quatro professores 
da disciplina Prática de Ensino de Ciências, da Universidade 
Federal do Paraná, e o processo de validação constituiu-se 
na análise dos objetivos listados, para verificação do nível 
de concordância quanto ao significado dos termos empregados 
na sua redação e, também, a adequação dos objetivos aos com
portamentos apresentados em cada uma das categorias.

Aprovado o instrumento, foi aplicado a ambos os 
grupos —  experimental e de controle — , ao final das ativi
dades .

Processo de Coleta de Dados
Com a aplicação dos instrumentos foram coletados 

dados comuns aos dois grupos —  experimental e de controle — , 
evidenciados pelas respostas a uma escala de atitudes e as 
respostas ao questionário sobre objetivos do ensino de Ciên
cias .

A escala de atitudes foi aplicada duas vezes, sem
pre pela mesma pessoa, da seguinte maneira:

• no início do estudo: no mesmo dia para os dois
grupos;

• ao final das atividades: em datas diferentes pa
ra cada grupo, sendo aplicada primeiramente no 
grupo experimental por ter esse grupo encerrado as 
atividades sete dias antes do grupo de controle.
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As informações fornecidas aos grupos sobre a ma
neira de responder ao instrumento foram exatamente as mesmas, 
como foi o mesmo o tempo concedido para as respostas —  60 
minutos para cada grupo.

0 questionário sobre os objetivos do ensino de 
Ciências foi subdividido em três partes para sua aplicação. 
Isso foi necessário para evitarmos uma natural predisposição 
negativa por parte das alunas no momento da aplicação, de 
vez que o instrumento era relativamente extenso e, também, 
para não haver um intervalo de tempo razoavelmente longo en
tre as explicações fornecidas pela aplicadora e as respostas 
dadas pelas alunas. Dessa forma, no início de cada etapa 
foram fornecidas instruções sobre a forma de responder ao 
instrumento. Na aplicação da primeira etapa, as alunas rea
lizaram um exercício utilizando um exemplo objetivo, para que 
não restassem dúvidas sobre o processo. Assim, a explicação 
obedeceu ã seguinte ordem:

1? etapa: Objetivos referentes â categoria
CONHECIMENTO E COMPREENSÃO.

2? etapa: Objetivos referentes ás categorias
PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTIFICA 
e HABILIDADE MANUAL.

3? etapa: Objetivos referentes às categorias
ATITUDES E INTERESSES e ORIENTAÇÃO.

0 instrumento foi aplicado primeiramente no grupo 
experimental e sete dias depois, no grupo de controle, tendo 
sido igual para os dois grupos o tempo concedido para as res
postas, isto é, 60 minutos.
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C a p i t u l o  IV 

APRESENTAÇÃO E A N Á L IS E  DOS RESULTADOS

Nesta capitulo são apresentados os resultados ob
tidos com a testagem das hipóteses estatísticas e com as aná
lises adicionais.

1. Hipótese
A media dos escoaes obtidos pelas a lu n as, numa e sc a la  de a t i 
tudes sobae C iências e seu ensino, apÕs submetidas ao ensino 
poa módulos, ê Ig u a l ou sign ificativ am en te  maloa que a o b ti
da pelas alunas antes de submetidas ao ensino poa melo de mó
dulos .

Para verificarmos se havia diferença significativa 
entre o comportamento de entrada e o comportamento de saída 
das alunas submetidas ao ensino por módulos, em relação às 
suas atitudes sobre o ensino de Ciências (subescala 1) e 
Ciências (subescala 2), comparamos as médias obtidas no pré 
e no pós-teste por meio do teste t de Student, para grupos 
dependentes. 0 teste foi aplicado, considerando-se os resul
tados obtidos pelas alunas na escala como um todo e nas duas 
subescalas. Os resultados do teste t de Student são apresen
tados na Tabela 1.

Os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que 
há uma diferença significativa entre a média dos escores ob
tidos pelas alunas antes e depois de submetidas ao ensino por
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módulos, na eãcala de atitudes como um todo e nas subescalas 
1 e 2 (P < 0,01). Esse resultado indica que a atitude das 
alunas em relação a Ciências e ao seu ensino é mais positiva 
depois de submetidas ao ensino por módulos do que antes dis
so. O perfil do grupo experimental na variável atitude em 
relação a Ciências e ao seu ensino encontra-se no Gráfico 1.
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Tabela 1
Resultado do teste t calculado sobre os escores obtidos no pré e no 
pos-teste da escala de atitudes pelas alunas do grupo experimental

X S t

Escala Prê-teste
Pos-teste

159 9,783 
168

7,943*

Subescala 1 Prê-teste
Pos-teste

115 7,177 
122

8,465*

Subescala 2 Prê-teste
Pos-teste

44 3,880 
46

3,253*

n = 36 a = 0,05 e 35 
* D i f e r e n ç a

G.L. = 2,032
significativa a nível de 0,01.

 PÓô Tê^>TE
 P 8 =  T f e ^ T E

Gráfico 1. Perfil do grupo experimental na variável atitude em relaçao 
a Ciências e ao seu ensino, antes e após o tratamento.



Hipótese H 2

A media dos escoAes obtidos pe ias alunas submetidas ao ensi- 
no poA módulos numa z&cala de. a titu d es sobAe Ciências e. en- 
s i  no de. C iências é ig u a l  ou sign ificativ am en te  maio A que. a  
obtida pelas alunas submetidas ao ensino tA adicionai.

Para verificarmos se havia diferença significativa 
entre o comportamento de entrada das alunas do grupo experi
mental e o das alunas do grupo de controle em relação às suas 
atitudes sobre o ensino de Ciências (subescala 1) e Ciências 
(subescala 2), comparamos as médias dos dois grupos, obtidas 
no pré-teste, por meio do teste t de Student, para grupos in
dependentes , 0 teste foi aplicado considerando-se os resul
tados obtidos pelas alunas na escala como um todo e nas duas 
subescalas. Os resultados do teste t de Student são apresen
tados na Tabela 2.

Tabela 2
Resultado do teste t calculado sobre os escores 
obtidos no pré-teste da escala de atitudes pelas 

alunas dos grupos experimental e de controle
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X S t

Escala Grupo Experimental 
Grupo de Controle

159
157

9,783
9,376 0,873

Subescala 1 Grupo Experimental 
Grupo de Controle

115
115

7,177
6,636 0,0

Subescala 2 Grupo Experimental 
Grupo de Controle

44
42

3,880
4,341 2,036*

NE = 36 
NC = 34

a = 0,05 e 68 G.L. = 1,998
* Diferença significativa a nível de 0,05.

Os resultados apresentados na Tabela 2 indicam que 
não hã diferença significativa entre a média dos escores ob
tidos pelas alunas dos grupos experimental e de controle an



tes de serem submetidas ao experimento, na escala de atitu
des como um todo, e na subescala 1 (P < 0,05). Indicam, ain
da, que a média dos escores obtidos pelo grupo experimental 
na subescala 2 ê significativamente mais alta que a do grupo 
de controle (P < 0,05). O resultado indica a existência de 
uma diferença entre os grupos, em termos de comportamento de 
entrada, referentemente às atitudes das alunas em relação a 
Ciências. Esse fato exigiu a utilização da análise de cova- 
riância para a comparação dos resultados finais dos dois gru
pos, referentes ã subescala 2, tomando-se como variável con
comitante os resultados do prê-teste. O perfil dos grupos 
na variável atitude em relação a Ciências e ao seu ensino 
antes do experimento encontra-se ilustrado no Gráfico 2.
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Gráfico 2. Perfil dos grupos na variável atitude em relaçao a Ciências 
e ao seu ensino antes do experimento.



A sçgunda hipótese estatística, H2 , foi testada, 
considerando-se a escala como um todo e as duas subescalas. 
Para a escala como um todo e subescala 1 foi utilizado o tes
te t de Student para grupos independentes, e para a subesca
la 2, a análise de covariância.

Os resultados do teste t de Student são apresenta
dos na Tabela 3 e os da análise de covariância, na Tabela 4.

Tabela 3
Resultado do teste t calculado sobre os escores
obtidos no pos-teste na escala de atitudes pelas 

alunas dos grupos experimental e de controle
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X S t

Escala Grupo Experimental 168 
Grupo de Controle 164

10,406
12,829 1,453

Subescala 1 Grupo Experimental 122 
Grupo de Controle 120

7,333
10,021 1,319

Subescala 2 Grupo Experimental 46 
Grupo de Controle 44

3,996
4,178 3,168*

NE = 36 
NC = 34

a = 0,05 e 68 G.L. = 1,998
* Diferença significativa a nível de 0,01.

Os resultados apresentados na Tabela 3 permitem
concluir que não há diferença significativa entre as médias
obtidas pelas: alunas dos dois grupos no pós -teste, depois de
serem ajustados segundo as diferenças iniciais do prê-teste 
e da subescala 2 (P < 0,05). O perfil dos grupos na variá
vel atitude em relação a Ciências e ao seu ensino, após os 
tratamentos, encontra-se ilustrado no Gráfico 3.
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Grafico 3. Perfil dos grupos na variãvel atitude em relaçao a Ciências 
e ao seu ensino apos os tratamentos.

Tabela 4
Resultado da analise de covariancia calculada sobre os escores 
obtidos no pre-teste enopos-teste da subescala 2 pelas alunas 

dos grupos experimental e de controle

Fonte de Variaçao G.L. SQ V F

Entre médias 1 14,84 14,84
Dentro dos grupos 67 596,39 8,90 1,67
TOTAL 68 611,23

NE = 34 
NC = 36

oc = 0,05 para 1 e 67 G.L. = 3,968



A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 3 
e 4, podemos concluir que a média dos escores obtidos numa 
escala de atitudes sobre Ciências e o ensino de Ciências, pe
las alunas da 33 série do Curso de Habilitação ao Magistério 
do Instituto de Educação do Paraná, submetidas ao ensino por 
módulos, ê igual ã obtida pelas alunas da mesma série e cur
so, submetidas ao ensino tradicional. Essa conclusão confir
ma a hipótese H! .

Não tendo havido uma diferença significativa entre 
as médias obtidas pelas alunas do grupo experimental e pelas 
alunas do grupo de controle, pretendeu-se, ainda, verificar 
se as alunas dos dois grupos apresentaram mudança de atitude 
em relação a Ciências e ao seu ensino, como conseqüência do 
processo ensino-aprendizagem. Para verificar tal fato, foi 
utilizado o teste t  de Student para dados correlacionados.
Os resultados do teste são apresentados nas Tabelas 1 (p. 
e 5, a seguir:

Tabela 5
Resultado do teste t calculado sobre os escores
obtidos no prê eno pós-teste da escala de atitu

des, pelas alunas do grupo de controle
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X S t

Escala Prê-teste
Pos-teste Í m  9’783 3,627*

Subescala 1 Prê-teste
Pos-teste u o  6’636 4,315*

Subescala 2 Prê-teste
Pos-teste ^  4 341 44 ’ 2,130**

NC = 34 oc = 0,05 e 33 
* Diferença 

** Diferença

G.L. = 2,0357
significativa a nível de 0 ,001. 
significativa a nível de 0,05.



Os resultados apresentados nas Tabelas 1 e 5 indi
cam que as alunas dos dois grupos apresentaram, apôs os tra
tamentos, atitude mais positiva em relação a Ciências e ao 
seu ensino. O perfil do grupo de controle na variável ati
tude em relação a Ciências e ao seu ensino encontra-se ilus
trado no Gráfico 4.
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Gráfico 4. Perfil do grupo de controle na variável atitude em relaçao a 
Ciências e ao seu ensino, antes e após o tratamento.



3. Hipótese H3
A mídia doA eAc.oh.dA obtidoA pelaA alunaA AubmetidoA ao enóino 
poh mÕduloA, no queAtionãhio Aobhe oa objetivoA do enAino de 
CiíncíaA, í igual ou Aignitficativamente maioh. que a obtida 
peloA alunoA AubmetidaA ao enAino thadicional.

Para verificarmos se havia diferença significativa 
entre as médias dos escores obtidos no questionário sobre os 
objetivos do ensino de Ciências, pelas alunas dos grupos ex
perimental e de controle, utilizou-se o teste t de Student, 
para grupos independentes, que foi aplicado considerando-se 
os resultados obtidos pelas alunas no total do questionário 
e em cada uma das cinco categorias de comportamento. Os re
sultados do teste são apresentados na Tabela 6, a seguir.

Tabela 6
Resultado do teste t calculado sobre os escores obtidos 
no questionário sobre os objetivos do ensino de Ciências 

e nas cinco categorias de comportamentos
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X S t

Questionário (total Grupo Experimental 
Grupo de Controle

3,12
3,09

0,22
0,10 0,536

Conhecimento e compreensão Grupo Experimental 
Grupo de Controle

2.84
2.85

0,39
0,60 -0,170

Processos de investigação 
c ie nt ifica

Grupo Experimental 
Grupo de Controle

3,47
3,41

0,33
0,28 1,000

Habilidade manual Grupo Experimental 
Grupo de Controle

3,72
3,53

0,53
0,61 1,440

Atitudes e interesses Grupo Experimental 
Grupo de Controle

3,17
2,98

0,42
1,22 0,887

Orientação Grupo Experimental 
Grupo de Controle

2,68
2,72

0,61
1,82 -0,123

NE = 36 
NC = 34

ot — 0,05 e t>8 G.L. = 1,998



Os resultados apresentados na Tabela 7 indicam que 
não há diferença significativa entre a média dos escores ob
tidos pelas alunas do grupo experimental e pelas do de con
trole no questionário sobre cs objetivos do ensino de Ciên
cias, considerado em seu todo e em cada uma das cinco cate
gorias de comportamentos (P < 0,05).

A partir dos resultados, podemos concluir que a 
média das notas obtidas no questionário sobre os objetivos
de Ciências, pelas alunas submetidas ao ensino por módulos é
igual à obtida pelas alunas submetidas ao ensino tradicional, 
o que confirma a hipótese H3

Mediante a análise dos resultados, confirmam-se as 
hipóteses da pesquisa, nos seguintes termos:

As a lu n a s  da 3? se Jiie  do Cuaso de H abilitação  ao Ma g i s t í -  
Aio, do In stitu to  de Educação do PaAanã, apAesentaAam a t i t u 
de mais p o s it iv a  em Aelação a C iências e ao seu ensino, apos
submetidas ao ensino poA módulos. E ssas alunas, quando com-
paAadas a alunas da mesma seAie e cuaso, submetidas ao e n si
no tA adicionai, atAibuÍAam valoA ig u a l  aos ob jetivos do en
sin o  de C iências e apAesentaAam uma a titu d e  igualmente p o si
t iv a  em Aelação a  C iências e ao seu  ensino.
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C a p i t u l o  V 

CONCLUSÕES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados obtidos neste estudo permitem esta
belecer conclusões relacionadas aos objetivos, às hipóteses 
da pesquisa e ao modelo proposto nos módulos de ensino.

Em relação aos objetivos, podemos afirmar que os 
mesmos foram alcançados, de vez que foi possível testar o en
sino por módulos (e, assim, os próprios módulos) em compara
ção com o ensino do mesmo conteúdo, mas independente dos mó
dulos, em situação diversa da relatada em pesquisas anterio
res. Isso se deve ao fato de que a preocupação foi a de ve
rificar se a metodologia do ensino de Ciências pode ser 
transmitida utilizando-se módulos de ensino, de modo a pro
piciar ao professor a formação do conceito de Ciências como 
um sistema de investigação para a aquisição do conhecimento, 
provocando-lhe uma mudança de atitudes em relação a Ciências 
e ao seu ensino e, não,a de verificar se o ensino por meio de 
módulos é apropriado à transmissão de conhecimentos teóricos. 
Ressaltamos, ainda, que nesse estudo o ensino por módulos 
foi testado, uma vez que, em ambos os tratamentos (ensino 
por módulos e ensino tradicional), os objetivos a serem al
cançados pelos alunos, os conteúdos desenvolvidos e a biblio
grafia utilizada foram absolutamente os mesmos. Esse proce
dimento metodológico dã maior força às conclusões, uma vez
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que põe em evidência o fato de que a diferença entre os tra
tamentos caracterizam-se exclusivamente pela metodologia em
pregada.

Em relação às hipóteses estabelecidas, podemos 
concluir primeiramente que, no tocante â atribuição de valo
res aos objetivos do ensino de Ciências e à mudança de ati
tudes em relação a Ciências e ao seu ensino, as duas formas 
de ensino comparadas não diferem entre si pelos resultados 
que apresentam. Entretanto, ressalta um dado que merece es
pecial atenção: o grupo experimental, que recebeu o ensino
por módulos, exigiu freqüência muito menor de atendimento do 
professor às alunas do que o grupo de controle, submetido ao 
ensino tradicional. Assim, o grupo experimental chegou ao 
final do processo com 13 horas-aula, enquanto que para o 
grupo de controle foram necessárias 22 horas-aula. Esses fa
tos nos conduzem â conclusão de que com módulos de ensino 
obtêm-se os mesmos resultados que com o ensino tradicional, 
porém com um significativo ganho de tempo a favor do ensino 
por módulos e, o que é mais importante, com o respeito ao 
ritmo próprio de aprendizagem do aluno, fator inerente a es
sa metodologia mas não ao ensino tradicional. No caso espe
cífico da disciplina Didática de Ciências, o tempo economiza
do pode ser utilizado para outras atividades que, se exerci
das, enriquecem a aprendizagem, complementando o que o ensi
no por módulos possa não preencher por si mesmo. É o caso 
de se empregar esse tempo em atendimento individual aos alu
nos, abrindo-se espaço para a criação, desenvolvimento e/ou 
manutenção de vínculos afetivos, tão propalada mas nem sem
pre posta em prática por falta de tempo. O tempo economiza-
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do pode ser empregado também para aulas práticas em laborató
rios, aulas de demonstração e treinamento e, também, na con
fecção de materiais para a realização de experimentos, o qué 
torna mais convergentes os esforços no sentido da formação, 
pelos futuros professores, do conceito de Ciências como um 
sistema de investigação para a aquisição do conhecimento.

Na discussão dos resultados, três fatos devem ain
da ser ressaltados:

1. Os resultados do grupo de controle foram obti
dos após o ensino tradicional, porém a metodo
logia tAacLLcLonaZ nesse estudo caracterizou-se 
pelo desenvolvimento de inúmeras e variadas 
atividades didáticas tais como aulas expositi- 
vas e de demonstração, estudo dirigido, pesqui
sa bibliográfica, estudo em grupo e outras, o 
que não ocorre geralmente nesse tipo de metodo
logia de ensino.

2. A diferença entre os resultados apresentados 
pelo grupo experimental e pelo grupo de contro
le tenderia provavelmente a ser maior, caso o 
tratamento do grupo de controle se tivesse de
senvolvido de acordo com as características 
reais do ensino tradicional.

3. Os resultados obtidos podem ter sofrido a in
fluência de interpretações não esperadas quan
to às instruções constantes do questionário. 
Essas foram elaboradas de modo a que as alunas 
discriminassem os objetivos que deveriam cons
tar de seus planejamentos de ensino, e que de-
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veriam ser desenvolvidos com prioridade, em 
relação a outros menos importantes ou que não 
devessem constar naqueles planejamentos. Ao que 
parece, essas instruções não deixaram claro 
para as alunas a possibilidade de todos os ob
jetivos da lista apresentada poderem pertencer 
a uma mesma categoria de importância. Na ver
dade, pela lista, o esperado era que todos os 
objetivos fossem assinalados com o número 1, o 
que significaria uma perfeita discriminação 
quanto à importância daqueles objetivos. En
tretanto, o senso comum nos leva a considerar 
que, quando se nos apresenta uma lista de ob
jetivos para que os numeremos segundo a sua im
portância, implicitamente supomos que naquela 
lista há categorias diferentes e que precisa
mos discriminá-las. Na redação das instruções 
nada foi dito a respeito de que todos os obje
tivos poderiam pertencer a uma mesma categoria, 
o que pode ter influenciado nas respostas, não 
se obtendo assim diferença significativa entre 
os resultados das alunas do grupo experimental 
e os das alunas do grupo de controle, conforme 
demonstra a análise dos dados obtidos no ques
tionário .

Quanto ao modelo de ensino por módulos proposto 
para a disciplina Didática de Ciências, constatou-se, pelos 
resultados obtidos e em apoio às idéias teóricas apresenta
das a partir da revisão de literatura, que esse modelo de en
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sino pode ser utilizado com sucesso na formação de professo
res de Ciências, de 1? â 43 série, tendo se mostrado perti
nente à proposição de uma metodologia que propicia mudança 
na atitude dos professores em relação a Ciências e ao seu en
sino, bem como à formação do conceito de Ciências como um 
sistema de investigação.

Em relação ao Projeto HAPRONT, os resultados e as 
conclusões deste estudo parecem indicar a sua efetiva eficá
cia como programa de habilitação de docentes em nível de 1? 
â 4? série, nas circunstâncias especiais em que o mesmo se 
desenvolveu, isto é, nas circunstâncias de ensino a distân
cia. Tal afirmação decorre do fato de os resultados com o 
ensino modular terem sido obtidos com um mínimo de freqüên
cia de atendimento do professor âs alunas, fato esse que ca
racterizou também o desenvolvimento das atividades do referi
do Projeto. Evidentemente, um maior grau de certeza nessa 
afirmação far-se-ã presente na medida em que pesquisas corre
latas e complementares a essa venham a realizar-se.

Assim, a partir das considerações feitas e dos re
sultados obtidos durante o processo de pesquisa, sugerimos 
uma continuidade de estudos com base nas seguintes recomen
dações :

1. Reproduzir o experimento em situações que per
mitam garantir a equivalência entre os grupos 
experimental e de controle.

2. Realizar estudo semelhante a este, em que os 
sujeitos da pesquisa sejam aqueles para quem 
os módulos de Didática de Ciências tenham sido
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elaborados. Dessa forma, poder-se-ia verifi
car se a metodologia é igualmente eficaz para 
essa clientela específica.
Reproduzir o experimento com maior controle, 
isto ê, introdução de um segundo grupo de con
trole, sem qualquer tratamento, para que pos
samos afirmar, sem dúvidas, que os resultados 
obtidos se devem ao método de ensino e não a 
outros fatores intervenientes.
Reproduzir o experimento com realização de pré- 
testagem dos grupos em relação à atribuição de 
valor aos objetivos do ensino de Ciências, pa
ra ser verificado se a metodologia empregada 
propicia uma mudança na valoração desses obje
tivos .
Verificar se a adoção de atitudes positivas em 
face da disciplina Ciências e do seu ensino, 
bem como uma maior valoração aos objetivos de 
Ciências, traz como conseqüência um desempenho 
do professor em sala de aula, condizente com o 
conceito de Ciências como processo de investi
gação para aquisição do conhecimento.
Reproduzir o experimento para verificar se os 
alunos que recebem ensino por módulos obtêm 
maior rendimento na disciplina Didática de 
Ciências do que os alunos que não o recebem, 
na mesma disciplina.



R EFER ÊN C IA S  B IB L IO G R Á F IC A S

Aebli, Hans. Didática psicol5gica. São Paulo: Nacional,
1973.

Ary D., Jacobs, L. & Razavich, A. Introduction to research 
in education. New York: Holt, Rinehard and Winston,
1972.

Ausubel, D. The psychology of meaningful verbal learning.
New York: Grune and Stratton, 1968.

Ausubel, D. et alii. Psicologia educacional. Rio de Janei
ro: Interamericana, 1980.

Barra, V., LIMA, R., NUNES, M. & Vechia, A. Uma experiência 
em prática de ensino por meio de mõdulos de ensino (rela
tório de estudo independente). Curitiba: Universidade
Federal do Paraná, 1977.

Bloom, B.S. Learning for mastery. Evaluation Comment. Los 
Angeles: Center for the Studies of Evaluation, May,1968.

Bloom, B.S. Taxonomy of educational objectives. Handbook I. 
New York: David McKay, 1956.

Brasil. Ministério da Educação e Cultura. Convênio MEC/CNPq. 
Catálogo do Banco de Teses. Brasília: CIMEC, 1976-1978. 
3v.

Bruner, J.S. The process of education. Cambridge: Harvard
U.Press, 1960.

Bruner, J.S. O orocesso da educação. São Paulo: Nacional,
1973.

Campbell & Stanley. Delineamentos experimentais e quase ex
perimentais de pesquisa. Sao Paulo: EPU/EDUSP, 1979.

Carroll, J.B. A model of school learning. Teachers College 
Record, 1963, 64.

Carvalho, Ana M. O ensino de Física na Grande São Paulo. 
Pesquisa e Planejamento, 1975, 1_6, 47-49.

Castro, Marilza de S. Uma experiência com ensino individua
lizado modular.(Dissertação de Mestrado). Bauru: Facul
dade de Filosofia, Ciências e Letras Sagrado Coração de 
Jesus, 1977.

110



Ill

Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais. Qualificação do 
corpo docente do ensino de 19 grau do Paraná. Currículo, 
1974, 9.

Dewey, J. Democracia e educação. São Paulo: Nacional, 1959 a.
Dewey, J. Como pensamos. São Paulo: Nacional, 1959 b.
Doran, R. Measuring the processes of science objectives. 

Science Education, 1978, 62.
Driscoll, D. Trends in the professional education of science 

teachers. In Paul Gardner (Org.). The structure of 
science education. Australia: Longman, 1975.

Eisner E. & Valance, E. Concepções conflitantes de curricu
lum. Trad.: Consuelo Garcia e Louis Alcorta. Califór
nia: McCuchon Publishing Corporation, 1974.

Franca, L. Noções de história da Filosofia. Rio de Janeiro: 
Agir, 1973.

Gagné, R. Como se realiza a aprendizagem. Rio de Janeiro:
Ao Livro Tecnico, 1973.

Glaser, R. Evaluation of instruction and changing education
al models. In M.C. Wittrock & D.E. Wiley (eds.). The 
evaluation of instruction. New York: Holt, Rinehart
Winston, 1970.

Garret, H. Estatística na Psicologia e Educação. Rio de Ja
neiro: Fundo de Cultura, 1962, v.2.

Joulié, V. & Mafra, W. Didática de Ciência através de módu
los instrucionais. Petrõpolis: Vozes, 1977.

Kneller, J. Instrodução â Filosofia da Educação. Rio de Ja
neiro: Zahar, 1970.

Klopfer, L. Objectives of science instruction. In Bloom
(Org.). Handbook on formative and summative evaluation 
of student learning. USA: Donelly and Sons Co., 1971.
p.562-63.

Krasilchik, Myriam. Inovação no ensino das Ciências. In 
Walter Garcia (Org.). Inovação educacional no Brasil: 
problemas e perspectivas. Sao Paulo: Cortes, 1980.

Mager, R. Preparing instructional objectives. California: 
Fearon, 1962.

Maybury, R. Technical assistance and innovation in science 
education. New York: John Wiley & Sons, 1975.

Mediano, Z. Módulos instrucionais para medidas e avaliação 
em educaçao. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976.



Minini, Irene. Análise de duas situações de aprendizagem 
relacionando a variavel tempo a desempenho dos alunos e 
efetividade dos materiais das tarefas individuais progra
madas . (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal 
do Paraná, 1980.

Morrison, H. The practice of teaching in secondary school. 
Chicago: The Chicago University Press, 1926.

Nagel, T. & Richman, P.T. Ensino para competência. Porto 
Alegre: Globo, 1973.

Padovani & Castagnola. História da Filosofia. São Paulo: 
Melhoramentos, 1958.

Paraná. Centro de Treinamento do Magistério do Paraná. Re
latório do Projeto Hapront - 1976/1979. Curitiba: Autor, 
1980.

Pfromm, Samuel N. O livro na educação. Rio de Janeiro: Pri
mor , 1974.

Piaget, J. A epistemologia genética. Rio de Janeiro: Vo
zes, 1971.

Piaget, J. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro: Foren
se, 1972.

Pinto, Ãlvaro M. Ciência e existência: problemas filosófi-
cos da pesquisa cientifica. Rio de Janeiro: Paz e Ter
ra, 1979.

Ramsey, G.A. Science teaching as an instructional system.
In Paul Gardner (Org.). The structure of science educa
tion . Austrália: Longman, 1975.

Redford, Elmer. Attitudes toward science and science teach
ing. In Victor Mayer (Org.) Unpublished evaluation 
instruments in science education: a handbook. Ohio:
Columbus, 1974.

Rio Grande do Sul. Centro de Treinamento para Professores 
de Ciências do Rio Grande do Sul. Existe PEC. Rio de 
Janeiro: Premen, 1972.

Rio de Janeiro. Premen. Resumo das atividades do projeto 
melhoria do ensino de Ciências, 1975/1979. Autor, 1980.

Rio de Janeiro. Premen. Relatório das atividades do proje
to melhoria do ensino de Ciências, 1972/1980. Autor,1980.

Rocha, M.L. Uma estratégia de aprendizagem para o domínio 
da Estatística Educacional Descritiva I baseada em modu-

112

los: um estudo experimental. (Dissertação de Mestrado).
PUC/RJ, 1974.



Sanchez, Jorge H. Estratégia combinada de módulos instrucio- 
nais e modelos matemáticos interdisci-plinares para ensi
no/aprendizagem de Matematica a nível de segundo grau.
(Dissertação de Mestrado). PUC/RJ, 1979.

Santarosa, Lucila. Instrução modular em Medidas Educacionais. 
Porto Alegre: Sulina, 1975.

Schneider, Maria do C. 0 ensino da literatura brasileira
através de módulos instrucionais e de uma estratégia con
vencional —  um estudo experimental. (Dissertação de Mes
trado) . PUC/RJ, 1979.

Schulman, L. & Tamir. P. Research on teaching in the Natural 
Sciences. In Robert Travers. Second handbook of research 
on teaching: a project of the American Educational Re
search Association. Chicago: Rand Me Nally, 1973.

Skinner, B.F. The technology of teaching. New York: Apple
ton, 1968.

Siegel, S. Estatística não-paramétrica. São Paulo: McGraw-
Hill do Brasil, 1977.

Vilarinho, Lúcia. Efeitos do ensino por módulos sobre ren
dimento e atitudes de alunos de Didatica do curso de com- 
plementação pedagógica da Faculdade de Educação da Uni
versidade Federal do Rio de Janeiro. (Dissertação de 
Mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1976.

113



ANEXO 1

QUADROS
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Quadro 1
Projetos Elaborados pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e Fundação Brasileira de Ensino de Ciências

Período: 1950 a 1980 ,n , .

Data Projetos Conteúdo Material Produzido Grau de Ensino

Década
de
1950

"Kits" para o 29 grau Química, Física 
e Biologia

° caixa com material para execução de experimentos 
° folhetos mensais com instruções para execução 

dos experimentos e leitura complementar

29 grau

Iniciaçao Científica Química, Física 
e Biologia

° caixa com manual para execução dos experimentos 
° material para execução dos experimentos 
° folheto com leitura complementar

19 e 29 graus

Década
de
1960

Tradução e adaptaçao do 
"Biological Science Cur- 
riculum Stndy" - versão 
azul

Biologia ° guia para o professor 
° livro-texto para o aluno 
° material de laboratorio

29 grau

Coleção "Mirim" Biologia, Física 
e Química

30 "kits":
° caixa com manual para execução dos experimentos 
° material para execução dos experimentos 
° folheto com leitura complementar

19 e 29 graus

Iniciação ã Ciência Ciências Físicas 
e Biologicas

° 2 livros-textos para o aluno 
° 2 guias para o professor

19 grau

Traduçao e adaptação do 
"Physical Science Study 
Committee"

Física # 4 livros-textos para o aluno 
° 4 guias para o professor

29 grau

Manual de Experimentos 
de Física

Física ° 2 volumes 29 grau

Coleção "Cientistas de 
Amanha"

Zoologia • 21 "kits" 19 grau

Exercícios de Citologia Citologia ° 19 volume 29 grau
Traduçao do "Chemistry" Química ° 3 livros-textos para o aluno 

° 3 guias para o professor
29 grau
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Quadro 1
Projetos Elaborados pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e Fundação Brasileira de Ensino de Ciências

Período: 1950 a 1980

(Continuação)
Data Projetos Conteúdo Material Produzido Grau de Ensino

Tradução do "Chemical 
Education Material 
Study"

Química ° 1 livro-texto para o aluno 
° 1 manual de laboratorio 
° 1 guia para o professor

29 grau

Projeto Nuffield (tra- 
duçao, adaptaçao do Pro
ject Nuffield - Ingla
terra

Biologia, Ecolo
gia, Genetica

° 10 unidades (livros-textos para o aluno) 
° lo guias para o professor

29 grau

Traduçao do "Education
al Services Incorporat
ed" - Introdução ã Fí
sica

Física ° 1 livro-texto para o aluno 
° 1 guia para o professor

29 grau

Curso de Física da Luz 
(participaçao de profes
sores da Argentina, Bra
sil, Chile, Cuba, Equa
dor, Honduras, Peru e 
Venezuela)

Física ° 1 livro-texto
° material para realizaçao de experimentos 
° 1 filme sonoro: "A luz e onda?"
° programas de TV

29 grau

Ciências para o curso 
primário

Ciências Físicas 
e Biologicas

° 4 volumes para o aluno 
° 4 guias para o professor

1? a 4? series 
do 19 grau

I n v e s t i g a n d o  a Terra 
(traduçao e adaptaçao de 
projeto americano)

Geociencias ° Manual de laboratorio 
° 2 livros-textos para o aluno 
° 2 guias para o professor

29 grau

Livro bãsico de Geologia 
e Ciências Afins (tra
duçao do "Geology and 
Earth Sciences Source
book")

Geociencias

í

° 1 volume dividido em duas partes:
a) fatos e ideias relativas ã Geociencia
b) métodos e atividades (sugestões para o pro

fessor)
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Quadro 1
Projetos Elaborados pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e Fundação Brasileira de Ensino de Ciências

Período: 1950 a 1980
(Continuação )

Data Projetos Conteúdo Material Produzido Grau de Ensino

Decada
de
1970

"Kits" de Ciências para 
o Ensino de 19 grau

Física, Química 
e Biologia

• 25 "kits"
° 1 livreto de instruções para o aluno 
° material de laboratorio

19 a 89 series 
do 19 grau e 
19 serie do 29 
grau

Traduçao do BSSC - ver
são verde

Biologia Geral, 
Genetica e Eco
logia

° 3 volumes e 3 guias para o professor 29 grau

Coleção "Os Cientistas" Biologia, Física, 
Química, Matemã- 
tica (fatos his
tóricos, grandes 
cientistas)

• 50 "kits"
° 1 livre.to com textos e instruções 
0 material de laboratorio

29 grau

Coleção "Eureka" Física, Química 
e Biologia

• 10 "kits"
1 livreto com texto e instruções 
material para realização de experimentos

19 grau

Laboratorio Portátil de 
Biologia, Física e Quí
mica

Biologia, Física 
e Química

1 "kit" para cada disciplina:
0 material para um grupo de alunos 
0 1 conjunto de material para toda a escola (mate

rial geral)
° 1 manual de experimento para o professor

29 grau

Projeto Brasileiro para 
o Ensino de Física

Física
(Eletricidade)

° 1 livro-texto para o aluno 
° material experimental

19 e 29 graus

Projeto Brasileiro para 
o Ensino de Geografia

Geografia ° 1 volume: "0 Tempo e o Clima" (que e tambem uti
lizado em Ciências)

° guia para o professor 
° "kit" experimental
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Quadro 1

________   ,_____________________________________________  (Conclusão)

Projetos Elaborados pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e Fundação Brasileira de Ensino de Ciências
Período: 1950 a 1980

Data Projetos Conteúdo Material Produzido Grau de Ensino

CESM - Projeto de Ciên
cias, Estudos Sociais e 
Matemática para o 19 grau

Ciências Físicas 
eBiologicas, Es
tudos Sociais, Ma
temática

° livros-textos para o aluno 
° guias para o professor

OBS.: 0 volume sobre Ciências chama-se "Este 
Mundo e Seu".

19 grau

Projeto MOBRAL - Cader
no de Ciências

Ciências Físicas 
e Biologicas

° 1 livro para o aluno 
° 1 guia para o professor 
° 1 "kit" experimental

Educaçao de 
adultos

Material de apoio para a 
implementação da propos
ta curricular de Biolo
gia, Física e Química 
para o 29 grau

Biologia, Física 
e Química

° manuais com uma coletanea de atividades prepara
das com o fim de auxiliar o professor

29 grau

Projeto para o ensino 
profissionalizante de 
Eletricidade e Eletrôni
ca (PEPE)

Física 0 1 volume: medidas e ensaios em eletricidade 
° 1 "kit" com material para experimentos

29 grau

,!Kitfl sobre microscopia Microscopia, Ci
tologia

1 "kit":
° manual com o historico do microscopio e instru

ções para seu uso 
* 1 microscopio totalmente produzido pela FUNBEC

19 e 29 graus

Decada
de
1980

Coleção MJogos e Desco
bertas"

Física, Química e 
Biologia

• 15 "kits":
° 1 livreto com instruções 
0 material para realizaçao de experimentos

19 grau

Subsídios de apoio para 
implementação do guia 
curricular de Ciências 
para o 19 grau (5? a 8? 
series)

Ciências Físicas 
e Biologicas

0 1 volume com sugestões de atividades 19 grau 118



Quadro 2
Projetos desenvolvidos pelo Projeto Nacional para Melhoria do Ensino de Ciências

Período: 1972 a 1980
___________  .        . _ . . ( C o n t í n u a J

Título da 
Suhprojeto

Agênc ia 
Eluboradora Data Grau dc 

Ensino Conteúdo Publicação Justificativa Objetivos Material Produzido

Projeto de 
Ensino de 
Física

Departamento do 1'ísica Ex- 
|>erimcntal vlo Instituto de 
Física da Universidade dc 
São Paulo

2« se
mes t re 
de 1972

2’ grau Mecânica, Ele
tricidade. Ele- 
tromagnetismo

Editado pela 
FllNAME.

0 ensino dc Física na escola dc 2* graii está em cri
se. Geralmente, os alunos qieascnada anreiulonulc Fí
sica nos colégios. ,\s causas são nail t iplas c com
plexas, avultando entre elas duas: a falta dc pro
fessores bem treinados c a falta de material didá
tico (texto, material dc lahoratório, etc.) apro
priado para as nossas escolas. C necessário elabo
rar material tendo em vista espcçif ic;u:.ente as cuu- 
digòos culturais, sociais e cconomicas do Brasil, 
visto que traduções dc currículos estrangeiros não 
têm dado bons resultados.
0 PEF foi idealizado para produzir imaterial moder
no de ensino de Física, adequado ãs nossas escolas 
de 29 grau gragas â particinação dc cientistas e 
professores cxierientes.

Elaborar material adet{uado ãs 
condições medias da escola hra- 
sileira tle 29 grau, que permi
ta ao aluno:

A. conhecer o método científico 
através do estudo de alguns fe
nómenos e conceitos específicos 
da 1ísica;

B. trabalhar com os conceitos apren
didos, resolver problemas e rea
lizar experimentos simples;

C. conhecer aspectos contemporâneos 
da Física.

• Fase feu los ̂ correspondentes a cada 
um dos capítulos do conteúdo. 0 
texto servirá conto 1 ivro dc '’teo- 
ria'' c como manual dc instruções 
de laboratório (estudo dirígido».

• Material de laboratório.
• Guia do professor (4 volumes

Projeto 
Nacional 
para o En- 
sino dc 
Química no 
2» Grau

Centro de Treinamento de 
Professores de Ciências do 
Nordeste - CECINE

2» se
mestre 
de 1972

29 grau Química Orgâni
ca, Química Ino£ 
gãnica ~

Não há previsão 
da data dc pu
bl icação.

C grande o número dc alunos (|uc não conseguem ter
minar o 29 grau ou. que terminam ruis não seguem umá 
carreira universitária. Para estes, a nova ioi do 
ensino criou novos horizontes. Entretanto, ainda 
não existem, currículos detalhados para estes cursos 
profissionalizantes. }xm"m sabe-se que existem al
guns cursos que exigen tc:u base razonvel dc ijuímica. 
Sabe-se t.ambem que não existe no Brasil nenhum li- 
vro-textu que se destine a cursos desta natureza e 
que a-adogão d.c projetos estrangeiros tcn-sc mos
trado totalmente ineficaz para as nossas condigõos 
c objetivos dn nossa escola dc 2? grau.
Um projeto nacional deve levar em consideração as 
nossas diferenças ■ regionais -c ser flexível para 
permitir ao aluno recener o número dc informações 
mínimas necessárias emíjuír,ica. para o fim a que sc 
destina. Este projeto. semiprogmimado. devera pos
sibilitar a qualquer aluno, em qualquer região tio. 
Brasil, receber o n^smo número dc intomaçoos. em 
idênticas condições c do acordo com seu próprio rit
mo de aprendizagem.

A. Fornecer ao aluno de 29 grau im 
conhecimento de Química para o 
entendimento dos fenómenos quí- 
m i cos.

B. Minimizar as diferenças- regio
nais no ensine» dc Química.

C. Atualizar o ensino de Química no 
Brasil com relação ànova lei de 
ens ino.

D. Fornecer os conhecimentos de Quí- 
mica necessários para-as carrei
ras profissionalizantes.

E. Despertar o gosto pela ijuímica 
como ciência própria, mostrando 
a sua importância.

F. Mostrar o papel desempenhado pe
la Química na vida- moderna.

G. Permitir a professores com di
ferentes formações ministrar o 
nçsmo tipo de aula, com os mes
mos objetivos.

• 1 livro-texto correspondente ao 
núcleo cornian. que será utilizado 
por todos os alunos do 29 grau.

• 1 guia dc laboratório.
• 1 livro complementar destina
do aos alunos que ingressarão 
nos cursos universitários nas áreas 
de ciências, tecnologia c saúdo.

• Dinposit ivos (acompanham os li
vros ).

• Laboratórios padrão.

Ciências 
para o 
l9 Grau 
FEC

Centro dc Treinamento de 
Professores de Ciências do 
Rio Grande do Sul - CECIRS

29 se
mes? re 
dc 1972

1? a M  series 
do l9 grau

Ciências Físi
cas c Biológi
cas. Ecologia

Foi publicada, 
ate agora, so
mente a versão 
experimental. 
tit i 1 iznda no Rio 
Grande do Sul. 
A versão defi
nitiva deverá 
ser editada pe
la FLXAME.

Ao concluírem seus estudos básicos os .alunos não 
adqui ri ram as condições-róTiFimás necessárias que lhes 
l»eiTnitam enfrentar as solicitações da época, as
sumindo atitudes próprias frente âs situações. Gnu- 
principais:

* falta dc mcjhor preparo profissional dos profes
sores de Ciências;

* programas inadequados ao tlescnvolvinento de com
petências ciitm) conhecimento. compreensãoe apren
di zagem autõno;;;.!;

* textos de ciências inadequados no sentido do não 
promoverem'o desenvolvimento das competências ct- 
t adas.

Essa situação justifica a ncccssiilide dc atualiza
ção tia foiii:a de trnba lho dos professores tlc Giencias.

A. Reformulação progrnmãtica e mé
todo 1 óg ica dc ens i no de G iene ias: 
introdução efetiva do mét<\lo 
C í en t í f i co como forma no nr.a.dç 
trabalho na resolu».;.-»«»de proble
mas; aplicação de técnicas de 
ensino adequadas que visem uma 
at ividade docente realmente fun
cional; reestruturação dos pro
gramas de Giencias.

B. iorf.a locin-cnfo de mecanismi»s dc 
assistência ao ensinode Giencias: 
clalxaração de textos para o aba
no c guia para o professor; pre- 
paraçao de mat-cr ia 1 experimental 
para as atividades docentes e 
discentes.

S módulos para-serem utilizados ao 
iengo das 8 séries, distribuídos em 
4 etapas; cada módulo contém:

• texto para o aluno:
• guia para o professor;
• equipamento dc laboratório;
• testesemateriais para avaliação 
da aprendizagem.
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Quadro 2
Projetos desenvolvidos pelo Projeto Nacional para Melhoria do Ensino de Ciências

Período: 1972 a 1980
Título do 
Subprojcto

Agência 
El alteradora Data Crau de 

Ensino Cont oúdo Pub1icaçâo Justificativo Objetivos Material Produzido

Ciências 
(curso por 
correspon
dência J

Centro de Trcin;imcnto dc 
Professores de Ciências do 
Rio de Janeiro - CECI

se
ntes t rc 
de 1975

l\l a 4? series 
do l9 grau

Ciências Ffsi- Devera scr edi- 
ças c Biológi- tado pela FKNAME. 
cas

Tendo cm vista:

a) o rareccr ã.962/7S do C!T, que regulamenta "há
bil i t ações Bãs i cas v!e Saúde’';

b) Normas para o Planejamento de Habilitação do 
Ensino de 29 Crau - NUC-PKODlúM;

c) o publicação dos textos dc Biologia pelo CHT:B, 
visando a melhoria do ensino Je Biologia cotio 
Educação Geral;

d) os trabalhos realizados pelo CENAPOP. visando a 
formação de técnicos jura laboratório de Pato
logia Clínica;

e) a não existência, cm caráter oficial, de projeto 
visando a melhoria do ensino de biologia Ap 1 i- 
cada;

f) que a implantação da Lei 5.602/71 tem encontra
do, nessa área. como principal obstáculo a falta 
de material didático csjvclalizado,

rcssalta-sc a necessidade de:

a) estabelecer um ent rosanento entre a educação ge
ral c a profissionalizante;

b) desenvolvera inst rumonração paralelamente à edu
cação gerai, para n-clhor atendimento da forma
ção técnica;

c) dar ênfase a procedimentos técnicos básicos. com 
njfinal idade de preparar o estudante p a r a m  maior 
nforero jxissível de lia!»i 1 ilaçúui relacionadas;

d) aproximar o .conteúdo da instrumentação ã reali
dade tecnológica atual.

A. Elaboração de materiais pára.en
sino de alguns tópicos de Biolo
gia Aplicada, necessários ã for
mação de técnicos dc nível médio 
em snu.de.

B. Introdução de inovações metodo
lógicas no ensino de Biologia, 
especialmente no método dc pro
gramação i ndi v idua 1i zada.

• Textos para alunos: 4 unidade*. 
Instrução Programada.

• Textos para o prufessor: 4 uni
dades.

• Plano de laboratório de Biologia 
Aplicada, para atender òuu alu-T* 
nos j>or ano, num único período 
(muihã, tarde ou noite), por se
mana .

• Protótipos de equipamentos de la
boratório não encontráveis no mer
cado, adequados ã situação «ie en
sino.

• Recursos audiovisuais.

BiologiaAplicada
1* se
mestre 
dc 1976

2’ grau. Cursos 
tais corto:
Ifahi 1 itaçào^ftá- 
sica cm Saúde, 
Técnico cn Pato
logia Clínica, 
Tccnico emJlis
to log ia; Técni
co cm .Banco dc 
Sangue, Labora
torista dc Sa
neamento. Técni
co cm Inspeção 
dc ÁTimentos, 
Tccnico cm' Nu
trição^ Dietéti
ca, Tccnico cm 
Fermentações

Bioquímica Apli Os materiais fo
cada. P.iologia~ ram testados e 
Celular Aplica- estao aguardan- 
da, Microbiolo- do impressão, 
gia c Iruatolo- 
gia AplienJas,
Parasitologia 
Aplicada

Por mais valiosos que sejam os cursos realizados 
nos Centros de Treinamento dos Professores 
dc Ciências, c. evidente que por meio deles 
somente jamais será possível oleunçar um núme
ro signi1icativo dc professores, f. evidente tam
bém, e com maior razão, que não será possível atin
gir mais de una vez os mesmos professores por meio 
dos cursos convencionais. Lm vista de tais fatos, 
toma-sc necessário alcançar 101 processo de trei
namento que permita encontrar um grtindc núnçro de 
professores a um custo rclativxmentc baixo e que 
permita manter contato j>ennancntc ou. pelo menos. 
prolongado, com cada professor. Una alternativa 
viável c o curso jor correspondência, que apresenta 
inúmeras vantagens:

* pode atingir professores das pequenas localida
des, desde.que servidas pelo correio;

* não está vinculado a horário fixo;
* a preparação do material tem custo relativamente 
baixo, cm .coriparação ao preparo de programus de 
rádio ou TV.

A. Treinar um gr.indc número de pro
fessores dc Ciências.

B. Oferecer aos professores um ins
trumento de trabalho cm classe, 
que permita aos alunos uma par
ticipação ativa no processo cn- 
s ino-aprendi zagen.

C. Possibi 1 itar aos professores a 
aquisição de conhecimentos que 
lhes faltam, através dn mesma 
metodologia que aplicará aos 
seus alunos.

20 midades-piloto. Cada unidade
contem:
• objet ivoda unidade, cm termos de 

habilidades e conhecimentos es
pecíficos a serem adquiridos pe
los alunos;

• estimativa do número dc horas de 
trabalho cm classe necessárias 
para o desenvolvimento da unidade:

• roteiro geral da(s) aulaís cor
respondentes ã uniJade;

• roteiro dos experimentos . com duas 
versões: do aluno c do profes
sor. No roteiro do professor es
tão incluídos: informações para 
que ele compreenda o tema cm es
tudo, um texto com informações 
adicionais c um guia dc labora
tório com instruções para uso dn 
material , cuidados no laboratório 
e pronto socorro.
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Quadro 2
Projetos desenvolvidos pelo Projeto Nacional para Melhoria do Ensino de Ciências

Período: 1972 a 1980
(Cor.tiriKi:' 7c> >

Título do 
Subprojcto

Agênciu
Elaíxjradora llnta Grau de 

Fnsino 2or\teúdo Publicação Justificativa Objetivos Material Produzido

Cada unidade contém textos para o 
professor, tan conjunto dó si tuaçõo> 
pertinentes para o exercício prá
tico do a Juno c orientação para
o desenvolvimento das situaçõos re
lativas aos textos. - 
As duas partes contêm, também, do- 
■ Ctrnentaçao de apoio que indica li
vros c outros materiais útcMS ao 
pro fessor.

FÍsíc a
Instru
mental

Centro Nacional de Apcr- 
fciço.uncnto dc Fesson 1 pa
ra Formação Profissional 
- CLNAI Ok

29 se
mestre 
de 1P74

29 grau Física:
Mecânica. Elc- 
tricidade Bási
ca. Física (Ondu
latória. Culor. 
Otica. Estrutu
ra da Matéria

Não há previsão 
da data de publi 
Cação.

A Inexistência de textos programados, o baixo nível 
do ensino c a não-adaptação do conteíulo dos cursos 
do Física para o ensino dó grau 7» atividade pio 
fissimal de técnico farom com que a just i ficat iva", 
’’adequar o conteúdo dos cursos .de t ísica de grau 
â atividade profissional do técnico, utilizando a 
física como ciência ó.\|Vr intentai” , seja de relevan
te importancin. A Física é tona ciência exjvrimen-' 
tal e cx|H.' ri mentos do laboratório ocujvuu um. 1 it - 
gar inuxirtante na sua aprendizagem, liste projeto 
visa dar uma cont inuidade no ensino de Física no 2V 
grau, que se prende ao entros:imcnto entre a Física 
e as disciplinas do formação especial profissiona
lizante.

A.Introduzir inovações metodológi
cas do ensino do Física, com a 
programação. individualizada dos 
■tópicos necessários à fonnação de 
técnicos em vár ias oj\ôos profis
sionais.

B.lilaborarmatcriai escrito, protó
tipo de equip;unonto dc laborató
rios e protótijx) de material au
xiliar de ensino.

• 7 textos (partes).
• Material elo laboratório.
• Recursos- aux i 1 i a res de ens ino: 
iliajxjsit ivos, Fotografias estro 
boscópicas, seqüênc ias sonoras-de 
diajHjsit ivos , t rnnsparèucias.

Integração 
do Ensino 
dc Matemá
tica c 
Cicncias

Labo ra tõr i o dc Mc todo I og i a 
e Currículo doIApartamen
to dc Fnsino c Currículo 
da Faculdade de Fducação 
do Rio C.randc do Sul

1? sc- 
mest re 
dc lf>75

1‘? a 4? series 
do P  grau

Matemática c 
Ciências Físi
cas c Biológicas

N.ão há previsão 
da data dc pu- 
!>1 icação.

0 projeto pretende encontrar resposta a duas per
guntas:

• Scrã possível alcançar integração no ensino cien
tífico?

• Será possível integrar o ensino não só das Ciên
cias Físicas c Biológicas, mas também o da Mate
mática?

Verificada essa possibilidade, pretende.o projeto.
a construção de um modelo de ensino que evidencie
a viabilidade dessa integração.
A ênfase ao ensino integrado se justifica porque:

• permite que o indivíduo se reconheça como parte 
de um contexto;

• estimula a cruuiça a reagir intcligcntemente a 
situações e eventos a pnrtirdcsua apreciação do 
que sc passa no mundo.

A. Realizar um estudo cm profundi
dade para localizar as possibi
lidades de integração no ensino 
de Ciências o Mi temática.

B. Construir um modelo de ensino fa- 
cili.tador da aprendizagem inte
grada do aluno, considerando:

•seleção de conteóJos; 
•organização das atividades dc 
aprendizagem;
•avaliação do processo.

2 lotidades moduladas:
• para alunos de 1:.1 a 4s! series;
• para a Imos de S;.1 a 8? series.
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Quadro 2
Projetos desenvolvidos pelo Projeto Nacional para Melhoria do Ensino de Ciências

Período: 1972 a 1980

Titulo do 
Subprojeto

Agência 
1:1 al »oradora Data Grau de 

Uns ino Conteúdo Puhl i cação Justificar iva Objetivos Material Produiido

Flano dc 
Produção 
de ion Cur
rículo tio 
Biologia 
para o 
29 Grau

Instituto tlc Uiuciências 
da Un ivers idade tlc São Pau
lo

1’ se
mestre 
de 1973

2* grau Biologia Cera I, 
Fcologia Humana, 
Reprodução Ge
nética c Evolu
ção

Edit ado c dis
tribuído pcla 
ICNAMT..

A recente reforma do ensino torna imlisjvnsável a 
produção de novos materiais de ensino pór técnicos 
de alta eficiência. Usto p. roje to propõe-so a de
senvolver ioi\ texto, nconsvinhado do um plane i.unen to 
de atividades praticas. para o adolescente brasi
leiro. cm gorai e não dirigido espoeificvuuente ao 
estudante que se destina a carreiras universitárias 
médias ou biológicas.

A. Facilitar a aplicação de métodos 
de ensino que se baseiem na ati
vidade dos alunos , como ode pro
blemas e o de pivietos.

B. Apresentar contcúdode interesse 
máximo para os adolescentes.

C. Propiciar, ao aluno. a comprcen- 
são dos princípios fundamentais 
da Biologia.

D. Enfatizar o estudo dos grandes 
problemas brasileiros ligados a 
fenômenos b io lõg icos.

E. Oferecer un conjunto dc traba
lhos práticos exeqüíveis nos co
légios comuns do Brasil.

12 volumes distribuídos cm:

• texto básico;
• guias para o professor;
• 5 volittics Je coiupleiaeutação cotn 
objetivo dc orientação paru*“ 3 
áreas profissionais dc nível se
cundário.

Laboratório 
HásIco 
Polivalente

liuidaçào lirastleira para 
j l.nsino de Ciências - 
IllMU.C

2’ sc»
mestre 
dc 1974

1? a 8V séries 
do 1* grau

•St«gestões para 
n montagem do 
doistiposdc la 
boratorio c pa
ra o lit i 1 i zação 
de sa las tie aula 
•Atividades ties 
t ituulas ̂ às 10s 
c  20s series 
-Experimentos 
30s até 80s se
ries

Editado ç dis
tribuído iv la 
1V.NAME.

0 empreendimento surgiu da necessidade de se aten
derem as refomulações do ensino de Ciências nas 
escolas de l9 grau, no .que se refere ao equipamen
to e prática dc at ividades dc laboratório pelos alu
nos c, indiretamente, ao treinamento dos professo
res na utilização de técnicas c recursos modernos 
de ensino.

A. Fornecer aos professores de Ciên
cias bons materiais auxiliares 
Je ensino —  nviterial de labora
tório e textos para o aluno c 
para o professor.

B. Atualização e treinamento do pro
fessor.

Manual do professor:

• introdução sohrca metodologia do 
ensino dc Ciências;

• orientação jura manutenção c uso 
dc laboratório;

• orientação para uso do equipamen
to cm salas conuns dc aula;

• instruções para realização dos 
expor imentos;

• sugestões para a v a l i a ç ã o  da 
aprendi zagem;

• relação do material ut i 1 i zado tms 
experimentos.

Ciência*
Ambientais

dentro de Trcin:imonto de 
Professores de Cièncias de 
São Paulo - UiCISP

2’ se
mestre 
dc 1974

1*? a 8? series 
do l9 grau

Ecologia Foi publicada so 
mente a edição 
ex]vrinental. A 
edição dcliniU 
va deverá ser 
distribuída pe
la FVXAUE a par
tir de outubro 
de 1981.

0 subprojeto tem como origem n necessidade dc sc 
desenvolver um novo curso dc Ciências, ccm enfoque, 
essencialmente, em problemas ecológicos.

Fornecer aos professores c alunos 
materiais didáticos com enfoque 
ecológico.

Material de laboratório utilizado
nos experimentos sugeridos.

• Cuias do professor (1? c 2? sé
ries).

• Livres do aluno e guias der pro
fessor {.v.1 e 1;.‘ séries).

• 20 nódulos e respectivos guias do 
professor (5a a Sa series).

Saúde como 
Compreensão 
da*Vida

Oivisâo Nacional de Educa
ção S.mitária - I M S

29 se
mestre 
dc 1974

10 a 80 series 
do l9 grau

Programa dc Sau- 
dc

Os materiais fo
ram cd ir avios e 
distribuídos pc 
loMinistério da 
Saúde, Editado 
também pcla 
FENAME.

0 projeto sc dirige a professores interessados na 
educação cm saúde c procura scr. também,uma resposta 
à Lei 5. (»9.2/71, que instituiu o ensino dc saúde nas 
escolas dc l9 grau.
A obrigatoriedade do ensino dc saúde fart. 79) im
plica necessariamente a revisão do material didá
tico já disponível e a produção de novos materiais 
para n educação cm saude na escola. (,'s materiais 
elaborados serão o produto de im processo de intera
ção dos pesquisadores do Lè.ES e professores do I7 
grau.

Montagem do material didático que:

a) ajude os alunos da escola de l9 
grau a entenderem s i tuações ime
diatas que podem afetar a qua
lidade da sua saúde:

b) desenvolver, nos alunos, modos 
de olhar c pensar sobre os pro
blemas dc sauüc, «pie possam scr 
conservados indepcndenfcncn.tc 
das situações dc estudo.

dm livro composto por duas partes:

ia) - exercícios para professores. 
de aplicação pratica da me
to, lo log ia ;

- banco de informações (basica
mente para o aluno, c comple
mentar às situações de apren
dizagem. pois se refere a or
ganização das info.mracôcs que 
serão trabalhadas {»elos alu
nos 1;

2?) 3 unidades básicas:
- os alimentos e n saúde;
- os modos de o homem morar c 

a saúde;
- as defesas do lioincn.
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Quadro 2
Projetos desenvolvidos pelo Projeto Nacional para Melhoria do Ensino de Ciências

Período: 1972 a 1980

T ítu l o  do
S u h p ro jc to

A gen cia  
E la b o ra d o ra b a ta

Grau dc 
lins i no Conteúdo hah1 i c a ç ã o J u s t i f i c a t i v a Objetivou M a te r ia l  P roU u slU e

C iê n cia  
In t e 2 rada

C entro  dc Treinam ento dc 
P ro fe s s o re s  dc C ic n c ia s  dc 
São P au lo  -  CIICISP

T* se
mestre 
dc 1977

V  g rau Í) Os grátules 
passos da Ciên
cia; 2 ) Os ma
teriais us avios 
pelo llonicm; ã) 
Seres vivos c o 
Homem; 4) A encr 
gin ut i 1 irada jx; 
Jo Honen; S) A 
população huma
na; (•) 0 lloncm 
atual c a Ciên
cia

Só foi editada, 
ate o momento, 
a versão expe
rimental.

Muitos alunos da escola dc 2 9 grau sõ têm curso 
dc Cicncias. de in ano. bm geral, as aulas são di
vididas entre professores de Físien. Oufnica c Bio
logia. (Xitra alternativa C o a limo optar por Fí
sica, (juírúcn ou Biologia. De qualquer rodo. o que 
lhe resta c una visão deformada c muti lada da Cien- 
Cia. hm loa curso de itn ano tio duraçao, os concei
tos básicos devem ser apresentados sem a traJicio- 
nal divisão da Ciência e devem, air.da. permitir a 
inclusão dc novas áreas como An t ropologia. Psicolo
gia, Geologia, Cicncias Sociais, etc.

A. Apresentar nos alunos os concei
tos básicos da Ciência c suas 
imnlicaçõcs no mundo nodemo.

B. Possibilitar aos alunos a aqui
sição da capacidade do resolver 
problemas.

C. Possibilitar aos alunos a rea
lização de análise sobre a in- 
t c ração 1 lofnem-Anb i cn te.

D. Apresentar aos alunos informa
ção científica básica, a fim dc 
que compreendam os princípios 
fundamentais deste r.ano dc co
nhecimento.

• Textos para os a lioios (totalizan
do 110 unidades/aula).

• Textos para o professor (suges
tões de metodologiac estratcgias. 
descrição do material). ^

• hquip;mento de laboratório i pe
quenos coniuntos preparados para 
cada itnid.uic-.uila ou exercício».

• Testes c materiais para avalia
ção de aprendizagem (provas».

R e v is ta  d c  
E n sin o  dc  
C iê n cia s

Fundação B r a s i l e i r a  p ara  
o E n sin o  do C ic n c ia s  -  
FIJNBEC

2* se
mestre 
dc 1980

P r e - e s e o l a ,  19 
grau

Artigos varia
dos sobre Ciên
cias Físicas c 
Biológicas, Ma
temática. Estu
dos Sociais, Pro 
grama dc Saúdo"

Foram publica
dos quatro núme
ros ate o momen
to, sendo opri
me iro editado cm 
dezembro dc 1980.

Considerando que:

a ) os professores de Cicncias não dispõem dc fontes 
de informações acessíveis;

b ) há necessidade de material que sirva de orien
tação para os professores do Ciências conf eccio
narem materiais didáticos dc- baixo-custo para 
uso nas escolas Jc P  grau;

c) c iimportante a existência dc ima fonte divulga
dora de artig.oS dc atual icação científica e 
pedagógica, bem como a tecnologia educacional,

surgiu a ideia da Revista dc hnsino.de Ciências< que 
e uma tentativa de intruduzir alguma melhoria em 
nossas escola:;, procurando atingir icn grande núme
ro  de professores de Ciências, ao mesmo tempo em 
que continua ampliamio seu eanrj«) dc ação para as 
arcas de saude, educaçao ambiental c ciências so
ciais .

A. Ser um instrumento dc cultura 
para o professor, un meio para 
a ampliação dc sua visão de edu
cação. un auxiliar ria explora
ção dc áreas intcrdisciplináres 
c isa inccntivador da integração 
escol a-cnnun idade.

B. Auxiliar o professor no plane
jamento dc seus cursos cno pre
paro de suas aulas.

• R e v is ta  com a r t i g o s  d i v e r s i f i c a 
dos.
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Quadro 3
Comparação entre os Instrumentos

(Continua)

Categoria: Conhecimento e Compreensão

Tabela de Especificação de Klopfer Instrumento Utilizado na Pesquisa

Comportamentos

Conhecimento de fatos específicos. 
Conhecimento de terminologia cienti
fica.
Conhecimento de conceitos científicos. 
Conhecimento de convençoes. 
Conhecimento de tendencias e seqüên
cias .
Conhecimento de classificações, cate
gorias e critérios.
Conhecimento de técnicas e procedimen
tos científicos.
Conhecimento de leis e princípios cien
tíficos.
Conhecimento de teorias e esquemas con
ceituais .
Identificação de conhecimento em um no
vo contexto.
Transferencia do conhecimento de uma 
forma simbólica para outra.

Identificação dos principais princí
pios científicos.
Reconhecimento e utilizaçao correta dos 
termos científicos.
Conhecimento de seqüencias de fatos e 
fenomenos.
Conhecimento de classificações, cri
térios e categorias.
Conhecimento de procedimentos cientí
ficos .
Conhecimento de leis e princípios cien
tíficos .
Transferencia do conhecimento. 
Identificação do conhecimento em novas 
situações.

Objetivos

• Identificar os principais princípios 
científicos.

“Definir corretamente os principais ter
mos científicos.
“Utilizar corretamente os p r i n c i p a i s  
termos científicos.

“Colocar os fatos e fenomenos da natu
reza estudados, na mesma seqüencia em 
que ocorrem na natureza.

“Comparar diversos sistemas de classi.- 
ficaçao de fatos e fenomenos da natu
reza para identificar os critérios uti_ 
lizados nestas classificações.

“Reconhecer as características dos fa
tos ou fenomenos da natureza que per
mitiram a sua classificaçao numa de
terminada categoria.

“Descrever os principais sistemas de 
classificaçao estabelecidos pelos cien_ 
tistas.

“Descrever resumidamente os procedimen
tos utilizados pelos cientistas na rea- 
lizaçao de experiencias.

“Descrever resumidamente as leis e prin
cípios científicos.

“Identificar novas maneiras de classi
ficar os fatos e fenomenos da nature
za com base naquelas ja conhecidas.
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Ouadro 3
Comparação entre os Instrumentos

(Continuação )

Categoria: Processos da Investigação Cientifica

Tabela de Especificação de Klopfer Instrumento Utilizado na Pesquisa

Comportamentos

Processos da investigação cientifica: 
observando e medindo.
Observaçao de objetos e fenomenos. 
Descrição das observações usando lin
guagem correta.
Medida dos objetos e mudança.
Seleção de adequados instrumentos de me 
dida.
Estimativa das medidas e reconhecimen
to dos limites de precisão .
Processos da investigação cientifica: 
reconhecendo os problemas e as manei
ras de resolve-los:
“reconhecimento do problema;
0formulaçao de hipóteses de trabalho; 
“seleção de hipóteses;
“planejamento de procedimentos adequa. 
dos para a experimentação das hipóte
ses .

Processos de investigação científica: 
interpretando dados e formulando gene
ralizações :
“processamento dos dados experimentais; 
“apresentaçao dos dados em forma de 
relações funcionais;
“interpretação dos dados experimentais 
e observações;

Observaçao de fatos e fenomenos. 
Descrição das observações, utilizando 
linguagem correta.
Seleção e utilizaçao de instrumentos 
para coleta de dados.
Observaçao e reconhecimento de proble
mas .
Formulaçao de hipóteses de trabalho. 
Realizaçao de experimentos para testa- 
gem das hipóteses.
Interpretação de dados.
Avaliaçao de conclusoes.
Aplicaçao do conhecimento na solução 
de novos problemas.

Obj etivos

“Observar os fatos e fenomenos da na
tureza encontrados no seu meio ambien
te .

“Descrever as observações realizadas 
usando linguagem correta e de modo coe
rente.

“Escolher e utilizar corretamente os 
instrumentos que lhe permitirão cole
tar dados precisos sobre os fatos e 
fenomenos observados.

“Observar e reconhecer os problemas do 
seu meio ambiente que podem ser solu
cionados .

“ Formular e selecionar hipóteses de tra
balho visando a solução de problema.

“Realizar a experimentação das hipóte
ses formuladas.

“Interpretar os dados obtidos na expe
rimentação e observaçao.

“Verificar a validade das hipóteses for
muladas, com base nos resultados ob
tidos na experimentação e observaçao.

“Generalizar as suas conclusoes.
“Aplicar o conhecimento obtido, na so
lução de novos problemas tanto na Es
cola como em sua vida. 125



Comparaçao entre os Instrumentos
Quadro 3

  (Continuação )
Categoria: Processos da Investigação Cientifica

Tabela de Especificação de Klopfer Instrumento Utilizado na Pesquisa

Comport.amentos Objetivos

°avaliaçao das hipóteses ã luz dos da
dos obtidos;

•formulaçao de generalizações garanti
das pelas relações encontradas. 

Processos de investigação cientifica: 
construindo, testando e revisando um 
modelo teorico:
•reconhecimento da necessidade de um 
modelo teorico;
•formulaçao de um modelo teorico; 
“especificação de relações;
•dedução de novas hipóteses a partir 
do modelo teorico.

Aplicaçao do conhecimento e métodos 
científicos:
•aplicaçao a novos problemas no mesmo 
campo da ciência;

•aplicaçao a novos problemas em dife
rentes campos da ciência;

•aplicaçao a problemas fora da ciência 
e incluindo a tecnologia.
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Comparaçao entre os Instrumentos
Quadro 3

(Continuação )

Tabela de Especificação de Klopfer

Desenvolvimento de habilidades usando 
equipamentos de um laboratorio. 
Realizaçao de técnicas comuns de labo
ratorio, com cuidado e segurança.

Manifestaçao de atitudes favoráveis em 
relação a Ciências e cientistas. 
Aceitaçao da investigação científica 
como um modo de pensamento.
Sentir prazer no desenvolvimento de 
experiencias de aprendizagem relacio
nadas com Ciências.
Desenvolvimento de interesses em Ciên
cias e atividades relacionadas a ela.

Categoria: Habilidade Manual

Instrumento Utilizado na Pesquisa

Desenvolvimento de habilidades usando 
equipamento comum de laboratorio. 
Realização de técnicas comuns de labo
ratorio, com cuidado e segurança.

Categoria: Atitudes e Interesses

Manifestaçao de atitudes favoraveis em 
relaçao a Ciências e cientistas. 
Aceitação da investigação científica 
como um modo de pensamento.
Sentir prazer no desenvolvimento de 
experiencias de aprendizagem relacio
nadas com Ciências.
Desenvolvimento de interesses em Ciên
cias e atividades relacionadas a ela.

Obj etivos

° Manipular de modo correto os materiais 
utilizados nas experimentações.

°Realizar experimentos com cuidado e 
segurança.

Objetivos

°Manifestar atitudes favoraveis sobre 
as Ciências e cientistas.

°Aceitar o metodo de investigação cien
tífica como forma de resolver seus pro
blemas .
"Apresentar atitudes científicas.
"Realizar com prazer as experiencias 
científicas.

"Manifestar interesse pela Ciência e 
por atividades com ela relacionadas.
"Demonstrar vontade de seguir uma car
reira científica ou executar trabalhos 
relacionados com as Ciências.

Comportamentos

Tabela de Especificação de Klopfer Instrumento Utilizado na Pesquisa

Comportamentos
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Quadro 3
Comparação entre os Instrumentos

(Conclusão )

Categoria: Orientação

Tabela de Especificação de Klopfer Instrumento Utilizado na Pesquisa

Comportamentos Objetivos

Reconhecimento das relações entre os 
vãrios tipos de afirmações cientificas. 
Reconhecimento da limitaçao filosófi
ca e da i n f l u e n c i a  da investigação 
científica.
Reconhecimento do desenvolvimento his
tórico .
Estabelecimento de relações entre Ciên
cia, tecnologia e economia. 
Reconhecimento das implicações sociais 
e morais da investigação científica e 
seus resultados.

Reconhecimento dos aspectos benéficos 
e/ou prejudiciais das descobertas e 
invenções científicas.
Comparaçao entre as conquistas tecno
lógicas de vãrios países.
Conclusão sobre o relacionamento ciên
cia x tecnologia.
Conhecimento da historia do desenvol
vimento científico.

°Reconhecer os aspectos benéficos e/ou 
prejudiciais das descobertas e inven
ções científicas para o progresso da 

°Ciência e para o Homem.
°Comparar as conquistas tecnológicas e 
científicas de países mais desenvol
vidos e menos desenvolvidos.
°Concluir sobre as relações existentes 
entre o desenvolvimento tecnologico e 
a economia.

“Conhecer a historia das descobertas e 
invenções e a sua evolução através dos 
tempos.
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A n e x o  2 

INSTRUMENTOS
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E s c a l a  d e  A t i t u d e s  s o b r e  C i ê n c i a s  e  S e u  E n s i n o

INSTRUÇÕES

Voce devera indicar o seu grau de concordância emrelaçaoa cada uma 
das afirmativas abaixo, de acordo com a seguinte legenda:

CF = CONCORDO FORTEMENTE
C = CONCORDO
I = SOU INDIFERENTE
D = DISCORDO
DF = DISCORDO FORTEMENTE

1. Professores de 19 grau nao devem ser solicitados
a ensinar Ciências. CF C I D DF

2. Revistas e jornais devem incluir menos artigos
sobre Ciências. CF C I D DF

3. É interessante ensinar Ciências. CF C I D DF

4. Deve-se fazer mais esforço para educar as pes
soas em geral, a respeito de Ciências. CF C I D DF

5. 0 estudo de Ciências proporciona melhor entendi
mento sobre o Homem. CF C I D DF

6. 0 governo brasileiro esta investindo muitos cru
zeiros nos programas de Ciências. CF C I D DF

7. Um professor de 19 grau, mesmo tendo uma atitude 
negativa sobre o ensino de Ciências, pode ser
muito eficiente. CF C I D DF



8. Nossa sociedade enfatiza demasiadamente a impor
tância da Ciência. CF C

9. 0 processo de investigação, como ê ensinado na
matéria Ciências, pode dar ao aluno um método de 
estudo que ele poderã usar em muitas ãreas. CF C

10. 0 professor que decide ensinar Ciências terã uma
carreira estimulante, desafiante e gratificante. CF C

11. Os professores de Ciências sao invejados pelos 
seus colegas porque os conteúdos da matéria Ciên
cias podem ser submetidos a prova de laboratorio 
ou demonstração. CF C

12. Demasiado dinheiroe tempo estao sendo gastos em
novos programas e currículos de Ciências. CF C

13. Nossas escolas estao dedicando demasiado tempo
ao ensino de Ciências. CF C

14. Ensinar Ciências poderã se tornar uma carreira
gratificante. CF C

15. 0 estudo de Ciências torna o aluno mais toleran
te a outros pontos de vista. CF C

16. Basicamente, os objetivos do ensino de Ciências
e os atributos de umbomcidadao sao semelhantes. CF C

17. Os alunos que se preparam para ser professores 
de Ciências nao precisam estudar metodologia do 
ensino de Ciências. CF C
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I D DF

I D DF 

I D DF

I D DF 

I D DF 

I D DF 

I D DF 

D DF 

D DF

D DF

18. Pode-se melhorar o currículo de uma escola, tro
cando-se o ensino de Ciências pelo ensino de ou
tras disciplinas. CF C I D DF
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19. 0 unico benefício re s u l t a n t e  do trabalho dos 
cientistas ê a produção de artefatos tecnologi-
cos. CF C

20. Professores de 19 grau devem gostar de ensinar
Ciências. CF C

21. Deve-se escolher Ciências se se quer ensinar numa
area que proporcione aos alunos oportunidades de 
expressar sua iniciativa. CF C 1

22. Deve-se estudar Ciências para se ter um bom en
tendimento do mundo em que se vive. CF C ]

23. É aborrecido ensinar Ciências. CF C ]

24. 0 tempo utilizado no estudo de Ciências pode ser
empregado mais eficientemente no estudo de ou
tras disciplinas. CF C 1

25. Ensinar Ciências e mais uma atividade de lazer
para um professor do que um trabalho ou tarefa. CF C 1

26. 0 estudo de Ciências ajuda o aluno a fazer jul
gamentos mais objetivos e menos emocionais. CF C ]

27. Somente professores do sexo masculino devem en
sinar Ciências. CF C ]

28. Ao invês de ajudar na eliminaçao da ignorancia
e superstição do mundo, as Ciências tem-nas au
mentado. CF C 1

29. 0 ensino de Ciências p r o p o r c i o n a  ã pessoa os
meios para expressar-se criticamente. CF C 1

D DF 

D DF

D DF

D DF 

D DF

D DF 

D DF 

D DF 

D DF

D DF 

D DF

30. Se surge uma oportunidade eu encorajo outras pes
soas a ensinar Ciências. CF C I D DF



31. Um cientista verdadeiro não acredita em Deus. CF C I D DF
133

32. Ignorar os métodos das Ciências deixa o aluno
mau preparado para assumir seu lugar na socie
dade. CF C

33. Nao desejo ensinar Ciências. CF C

34. Somente os professores de 29 grau devem se preo
cupar com o ensino de Ciências. CF C j

35. Como um futuro professor de Ciências, eu estou
ansioso para ensinar Ciências. CF C ]

36. 0 objetivo das Ciências e ajudar-nos a entender
o mundo e a nos mesmos. CF C 1

37. Como um grupo, os cientistas estao interessados
em superar os males de nossa sociedade. CF C 1

38. Se se eliminar o estudo de Ciências do currícu
lo das escolas de 19 grau, o ensino neste nível
serã mais agradável. CF C 1

39. Técnicas de grupo utilizadas no estudo de Ciên
cias proporcionam um ambiente favorãvela apren
dizagem dos alunos. CF C 1

D DF 

D DF

D DF

D DF

D DF

D DF

D DF

D DF

40. Somente os cientistas devem apresentar atitude
científica. CF C I D DF
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Questionário sobre os Objetivos
do Ensino de Ciências

PARTE I

Voce ê uma professora de Ciências. A seguir vai receber uma 
lista de objetivos que seus alunos poderão atingir apos as atividades de 
um período letivo. De acordo com o seu conceito sobre o ensino de Ciên
cias, voce devera julga-los e tomar uma decisão.

Assim, faça um X:

no numero 1 - nos objetivos que voce julga que nao podem deixar de cons
tar do seu planejamento e que serao desenvolvidos com 
prioridade.

no numero 2 - nos objetivos que voce julga que devem constar necessa
riamente do seu planejamento e que deverão ser desenvol
vidos .

no numero 3 - nos objetivos que voce julga que devem constar do seu pla
nejamento mas que so serao desenvolvidos se for possível.

no numero 4 - nos objetivos que voce julga que nao precisam ou nao de
vem constar do seu planejamento.

Exemplo: 0 aluno devera descrever a vida dos grandes cientistas . 1 2  3 4

I - Conhecimento e Compreensão

° Identificar os principais princípios científicos.
° Definir corretamente os principais termos cien

tíficos .
• Utilizar corretamente os principais termos cien

tíficos.
° Colocar os fatos e fenomenos da natureza estuda

dos, na mesma seqiiencia em que ocorrem na natureza.
• Comparar diversos sistemas de classificaçao de 

fatos e fenomenos da natureza para identificar os 
critérios utilizados nestas classificações.

1 2  3 4

1 2  3 4

1 2  3 4

1 2  3 4

1 2  3 4



Reconhecer as características dos fatos ou fenó
menos da natureza que permitiram a sua classifi- 
caçao numa determinada categoria.
Descrever os principais sistemas de classifica- 
çao estabelecidos pelos cientistas.
Descrever resumidamente os procedimentos utili
zados pelos cientistas na realizaçao de experiên
cias .
Descrever resumidamente as leis e princípios cien
tíficos .
Identificar novas maneiras de classificar os fa
tos e fenomenos da natureza com base naquelas jã 
conhecidas.
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Questionário sobre os Objetivos
do Ensino de Ciências

PARTE II

Voce ê uma professora de Ciências. A seguir vai receber uma 
lista de objetivos que seus alunos poderão atingir apos as atividades de 
um período letivo. De acordo com o seu conceito sobre o ensino de Ciên
cias, voce devera julga-los e tomar uma decisão.

Assim, faça um X:

no numero 1 - nos objetivos que voce julga que nao podem deixar de cons
tar do seu planejamento e que serao desenvolvidos com 
prioridade.

no numero 2 - nos objetivos que voce julga que devem constar necessa
riamente do seu planejamento e que deverão ser desenvol
vidos .

no numero 3 - nos objetivos que voce julga que devem constar do seu pla
nejamento mas que so serao desenvolvidos se for possível.

no numero 4 - nos objetivos que voce julga que nao precisam ou nao de
vem constar do seu planejamento.

II - Processos de Investigação Científica

• Observar os fatos e fenomenos da natureza encon
trados no seu meio ambiente. 1 2 3 4

° Descrever as observações realizadas usando lin
guagem correta e de modo coerente. 1 2 3 4

• Escolher e utilizar corretamente os instrumentos 
que lhe permitirão coletar dados precisos sobre
os fatos e fenomenos observados. 1 2 3 4

• Observar e reconhecer os problemas do seu meio
ambiente que podem ser selecionados. 1 2 3 4



III

Formular e selecionar hipóteses de trabalho vi
sando a solução de problema. 1 2 3 4
Realizar a experimentação das hipóteses formu
ladas. 1 2  3 4
Interpretar os dados obtidos na experimentação
e observaçao. 1 2 3 4
Verificar a validade das hipóteses formuladas, 
com base nos resultados obtidos na experimenta
ção e observaçao. 1 2 3 4
Generalizar as suas conclusoes. 1 2 3  4
Aplicar o conhecimento obtido, na solução de no
vos problemas tanto na Escola como em sua vida. 1 2 3 4
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- Habilidade manual

Manipular de modo correto os materiais utiliza
dos nas experimentações.
Realizar experiencias com cuidado e segurança. 1 2 3 4
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Questionário sobre os Objetivos
do Ensino de Ciências

PARTE III

Voce ê uma professora de Ciências. A seguir vai receber uma 
lista de objetivos que seus alunos poderão atingir apos as atividades de 
um período letivo. De acordo com o seu conceito sobre o ensino de Ciên
cias, voce devera julgã-los e tomar uma decisão.

Assim, faça um X:

no numero 1 - nos objetivos que voce julga que nao podem deixar de cons- 
gar do seu planejamento e que serao desenvolvidos com 
prioridade.

no numero 2 - nos objetivos que voce julga que devem constar necessa
riamente do seu planejamento e que deverão ser desenvol
vidos.

no numero 3 - nos objetivos que voce julga que devem constar do seu pla
nejamento mas que so serao desenvolvidos se for possível.

no numero 4 - nos objetivos que voce julga que nao precisam ou não de
vera constar do seu planejamento.

IV - Atitudes e Interesses

• Manifestar atitudes favorãveis sobre as Ciências
e cientistas. 1 2 3 4

• Aceitar o metodo de investigação cientifica como
forma de resolver seus problemas. 1 2  3 4

° Apresentar atitudes cientificas. 1 2 3 4
• Realizar com prazer as experiencias científicas. 1 2  3 4
° Manifestar interesse pela Ciência e por ativi

dades com ela relacionadas. 1 2 3 4
° Demonstrar vontade de seguir uma carreira cien

tífica ou executar trabalhos relacionados com as
Ciências. 1 2 3 4



V - Orientação

Reconhecer os aspectos beneficos e/ou prejudi
ciais das descobertas e invenções científicas 
para o progresso da Ciência e para o Homem. 
Comparar as conquistas tecnológicas e científi
cas de países mais desenvolvidos e menos desen
volvidos.
Concluir sobre as relações existentes entre o 
desenvolvimento tecnologico e economia.
Conhecer a historia das descobertas e invenções e 
a sua evolução através dos tempos.
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T a b l e  o f  S p e c i f i c a t i o n s  f o r  S c i e n c e  E d u c a t i o n

LEOPOLD KLOPFER

Ao KNOWLEDGE AND COMPREHENSION
Ai Knowledge of specific facts 
A2 Knowledge of scientific terminology 
A3 Knowledge of concepts of science 
A4 Knowledge of conventions 
A5 Knowledge of trends and sequences
As Knowledge of classifications, categories and criteria 
A7 Knowledge of scientific techniques and procedures 
Ag Knowledge of scientific principles and laws 
A9 Knowledge of theories or major conceptual schemes 
A10 Identification of knowledge in a new context 
An Translation of knowledge from one symbolic form to another

B0 PROCESSES OF SCIENTIFIC INQUIRY

I: OBSERVING AND MEASURING
Bi Observation of objects and phenomena
B2 Description of observations using appropriate language 
B3 Measurement of objects and changes 
B4 Selection of appropriate measuring instruments
B5 Estimation of measurements and recognition of limits in accuracy

Co PROCESSES OF SCIENCE INQUIRY

II: SEEING A PROBLEM AND SEEING WAYS TO SOLVE IT 
Ci Recognition of a problem 
C2 Formulation of a working hypothesis 
C3 Selection of suitable tests of a hypothesis 
C4 Design of appropriate procedures for performing experiments

Do PROCESSES OF SCIENTIFIC INQUIRY 

III: INTERPRETING DATA AND FORMULATING GENERALIZATIONS 

Di Processing of experimental data
D2 Presentation of data in the form of functional relationships



I>3 Interpretation of experimental data and observations 
D4 Extrapolation and interpolation
D5 Evaluation of a hypothesis under test in the light of data obtained 
D6 Formulation of generalizations warranted by relationships found

Eo PROCESSES OF SCIENTIFIC INQUIRY

IV: BUILDING, TESTING, AND REVISING A THEORETICAL MODEL 
Ei Recognition of the need for a theoretical model 
E2 Formulation of a theoretical model to accommodate knowledge 
E3 Specification of relationships satisfied by a model 
E4 Deduction of new hypothesis from a theoretical model 
E5 Interpretation and evaluation of tests of a model 
E<> Formulation of a revised, refined, or extended model

F0 APPLICATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND METHODS
Fi Application to new problems in the same field of science 
F2 Application to new problems in a different field of science 
F3 Application to problems outside of science (including technology)

Go MANUAL SKILLS
Gi Development of skills in using common laboratory equipment 
G2 Performance of common laboratory techniques with care and safety

Ho ATTITUDES AND INTERESTS
Hi Manifestation of favorable attitudes toward science and scientists 
H2 Acceptance of scientific inquiry as a way of thought 
H3 Adoption of Scientific attitudes"
H4 Enjoyment of science learning experiences
Hs Development of interests in science and science-related activities 
H6 Development of interest in pursuing a career in science

Io ORIENTATION
Ii Relationships among various types of statements in science 
I'2 Recognition of the philosophical limitations and influence of 

scientific inquiry
13 Historical perspective, recognition of the background of science
14 Realization of the relationships among science, technology and 

economics
Is Awareness of the social and moral implications of scientific 

inquiry and its results
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A t t i t u d e s  t o w a r d  S c i e n c e  a n d  S c i e n c e  T e a c h i n g
ELMER REDFORD

INSTRUCTIONS

In this questionaire you are asked to indicate the extent to 
which you agree or disagree with each statement. The agree-disagree 
scale has five choices for each statement.

For example, darken the space that comes closest to your 
feeling about the following statement:

College students have too much
free time. Agree o O o O • Disagree

Darkening the space closest to the agree side of the scale 
means you agree strongly with the statement; darkening the second space 
in from the agree side of the scale indicates you agree somewhat with the 
statement; darkening the middle space indicates you have no opinion or 
have neutral feeling about the statement; darkening the second space in 
from the disagree side of the scale indicates you disagree somewhat with 
the statement; and darkening the space closest to the disagree side of 
the scale indicates you disagree strongly with the statement.

AGREE-DISAGREE

Do not write in test booklet. Indicate your feelings on the 
response sheet provided.
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1. Elementary teachers should not be 
required to teach science. Agree

2. Newspapers and magazines should 
include fewer articles about
science. Agree

3. Science is a subject that would
be fun to teach. Agree

4. There should be more effort 
expended to educate the general 
public in science.

5. The study of science gives man 
a better understanding of his 
fellowmen.

6. Too much money is being spent 
by the United States government
for science programs. Agree

7. An elementary teacher who has a 
negative attitude toward teaching 
science can still be a very 
effective overall teacher.

8. Our society places too much 
emphasis on science.

9. Procedures of inquiry, as taught 
in science, give a student a 
method of study that he can employ
in many other areas. Agree

10. A very stimulating, challenging 
and rewarding career is in store 
for the person who elects to
teach science. Agree

11. Science teachers are envied by 
their colleagues because they can 
submit their subject arguments
to the test of laboratory and 
demonstration. Agree

12. Too much time and money is being 
spent on new programs for
teaching science. Agree

13. Our schools are spending too much
time on science. Agree

14. Teaching science will lead to a 
teaching career filled with 
satisfaction. Agree

15. Studying science courses causes 
a student to be more tolerant
toward contrary viewpoints. Agree
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17.

18.

19.

20. 

2 1 .

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 

29.

16. Fundamentally the goals of science 
and the attributes of good 
citizenship are similar
Elementary education students 
should not be required to take 
a science methods course
Replacing science courses with 
courses in other disciplines would 
be an improvement in a school’s 
curriculum.
The only benefit received from 
the work of scientists is the 
production of technical gadgets.
Elementary teachers should enjoy 
teaching science.
If you are looking for an area to 
teach that will provide opportu
nities for students to express 
their initiative and ingenuity 
you should choose science.
To have a good understanding of 
the world in which we live one 
needs to study science.
As a future elementary teacher 
I am not looking forward to 
teaching science.
Science is a dull subject to 
teach.
Time studying science could be 
more profitably used studying 
other areas.
A person studying science will 
tend to become a dull misfit 
in our society.
Teaching science is more like a 
hobby or recreation to a teacher 
rather than another job or chore.
Studying science helps one make 
judgements more objectively than 
emotionally.
Science in elementary grades 
should be taught by men teachers 
only.
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30. Instead of helping eliminate 
ignorance and superstition from 
mankind, science has tended to 
increase it.

31. Teaching science gives a person 
a means of expressing himself 
creatively.

32. If the opportunity developed 
I would encourage others to 
teach science.

33. A true scientist does not 
believe in God.

34. To be ignorant of the methods 
of science leaves a student 
unprepared for their place in 
society.

35. I have no desire to teach science.
36. Only the teachers of grades 

eicht through twelve need be 
concerned with teaching science.

37. As a future elementary teacher
I am looking forward to teaching 
science.

38. The aim of science is to help us 
understand the world and 
ourselves.

39. As a group, scientist are 
concerned with overcoming the 
ills of our society.

40. If teaching science were removed 
from the elementary grades, 
teaching at this level would be 
more pleasant.

41. Grouping elementary education 
Students for the study of science 
produces a better learning 
situation for the students 
involved.

42. If you had to design a physical 
science course to fit the needs 
approach wuold be very similar 
to the one used in your present 
course.
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T Í T U L O : -  OS OB JE TIV OS AJUDAM O PROFESSOR

I -  A S S U N T O :-  Os o b j e t i v o s  d o  e n s i n o  d e  C i ê n c i a s  n a  e s c o l a  d e  I o
G r a u

✓
I I  -  M A T É R I A : -  D i d a t i c a  e  p r a t i c a  d e  e n s i n o

D i s c i p l i n a  -  D i d a t i c a  d e  C i ê n c i a s

I I I  -  PRE -  R E Q U I S I T O S : -  Co n h e c i m e n t o  d o  P a r e c e r  853 7 1  .

IV -  OBJETIVOS

1 .  O b j e t i v o  G e r a l :

Orientar a aprendizagem dos conteúdos dos diferentes compo 
nentes curriculares do 19 grau, organizando atividades de 
sala de aula, de serviços escolares, de integração dos pais 
e comunidade na escola, além de outros.

2 .  O b j e t i v o s  t e r m i n a i s :

Identificar os objetivos educacionais do ensino de 19 grau.

3 .  O b j e t i v o s  o p e r a c i o n a l i z a d o s :

Ao final do estudo deste módulo, o cursista deverá:

a) - caracterizar corretamente o ensino de Ciências nas pri.
meiras séries do 19 grau;

b) - enumerar os objetivos do ensino de Ciências na escola
de 19 grau;

c) - caracterizar corretamente os objetivos do ensino de
Ciências na escola de 19 grau.
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Vti2.za.do C o le g a

Vamoò I n l c l a A  h o j e ,  com o módulo 9 0 dc " V l d ã t l c a  dc Clên  
c i a i , " ,  uma nova e t a p a  do t>eu e ò t u d o ,  um novo t a a b a l h o , c u j a  £I n a l l d a  
de e a u x l l l ã - l o  a a t l n g l t i  p le n am e n te  ò e u  o b j e t i v o ,  deò empenhando mui 
to  bem òuaò taAefaaò j u n t o  a o-i a l u n o ò .

Maò, como eò tu daA  e um t .Aabalho p e ò ò o a l ,  o ò uceòòo  v a i  de 
pendeti do òeu I n t e t i e ò ò e  e a p l i c a ç ã o  na e l a b o t i a ç ã o  daò tatiefaaò e a t l  
vldadeò  p t i e v l ò t a ò .

I n i c i e  òeu  e ò tu d o  le n d o  a t e n t a m e n t e  o t e x t o  e ò u b l ln h a n d o  
aò I d é l a ò  malò I m p o A t a n t e ò.

Quando você encontt iati  a lgum a p a l a v A a  c u jo  ò l g n l f i l c a d o  deò_ 
conhece ,  c o n ò u l t e  o d l c l o n ã t i l o  ou o g l o ò ò ã t i l o  an teò  de pt ioòòeault i  
na l e l t u A a .

Vamoò começati.

Boa S o A te l

V -  P R É - T E S T E

Anteò de I n l c l a A  o e ò tu d o  d e ò t e  m ódulo ,  ê multo ImpoAtan  
t e  paAa você  AeòpondeA ao p A Ó - t e ò t e  que ò e a u e .  M ulta  a t e n ç ã o  com o 
oue e ò t ã  òendo p e d id o  naò q u e ò t õ e ò !  C om ecem oò. . .

A - ASSINALE COM UM X A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA J
NAS PRIMEIRAS SÉRIES DE 19 GRAU, O ENSINO DE CIÊNCIAS DEVE OCOR 
RER SOB A FORMA DE: 
a - ( ) atividades 
b - ( ) área de estudo 
c - ( ) conteúdos isolados 
d - ( ) disciplina
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B - ASSINALE COM UM X AS ALTERNATIVAS CORRETAS J 
SÃO OBJETIVOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS: 
a - ( ) a aquisição de hábitos de higiene
b - ( ) a aquisição de hábitos de observação e raciocínio
c - ( ) o melhor entendimento entre os alunos
d - ( ) o desenvolvimento da habilidade de resolver problemas.

C - COLOQUE UM V NAS AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E UM F NAS AFIRMAÇÕES 
FALSAS:
a - ( ) Resolver os problemas de maneira "científica" significa 

resolvê-los da melhor maneira possível.
b - ( ) Para que nossos alunos desenvolvam a habilidade de iden

tificar os problemas e resolvê-los bem, devemos aju
dá-los fornecendo todas as explicações.

c - ( ) Os problemas apresentados aos alunos devem ser reais e 
interessantes.

d - ( ) Adotar uma "atitude científica" significa, entre outras
coisas, ser curioso e acatar a opinião dos outros.
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GABARITO DO PRÉ-TESTE

RESPOSTAS

C onclu a  agofia  ai> Aí-òpoitaò do pté- t z ò t n l

A - a-(x) atividades

B - a-(x) a aquisição de hábitos de higiene.
b-(x) a aquisição de hábitos de observação e raciocínio.
d-(x) o desenvolvimento da habilidade de resolver problemas,

C - a-(V) 
b- (F) 
c- (V) 
d- (V)

Se  você  a c e t í o u  t o d a ò  a-i s i e - ò p o ó t a à  , metece  p a s i a b Ü n A ’.
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Ca~o~ Colega~. 

Algun~ p~o6e44o~e4 a44U4tam-4e com a id~ia de en4ina~Ci~n 

cia4, ma4 i44o n~o ~ nece44~~io, poi~ a ta~e6a nao e t~o di6Zcil co 

mo ~e imagina. 

Se i440 também oco~~e~ com voce, é ho~a de pa~a~ de 4e 

p~eocupa~! E~i4tem muito4 6ato~e4 que 6avo~ecem o 4eu t~abalho. 

Vejamo4 algun4: 

e Geralmente as crianças gostam de Ciên 

cias; 

e é muito simples o ensino de Ciências 

nas primeiras séries do 19 grau; 

e muitas vezes as experiências surgem 

naturalmente no decorrer da aula; 

e os conteúdos de Ciências sao atraen 

tes e despertam o interesse das cri 

anças, satisfazendo sua curiosidade. 

Talvez voe~ j~ en4ine Ciência4 mai4 do que imagina, poi4, 

p~ovavelmente, ~eu~ aluno4 j~ cultiva~am, em 4ala de aula, planta4 

como milho e 6eijão pa~a ob4e~va~em o 4eu de4envolvimento e, quem 

~abe, até p~epa~a~am uma pequena ho~~a em algum ~ecanto da E4cola. 

Ac~edite, pa~a 4e~ um bom p~oóe440~ de Ciência4 n~o e p~~ 
ci~o te~ habilidade4 6o~a do comum. 
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VI - PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES 

O ensino das ciências nas primeiras séries do 19 

grau, como voce jã sabe, deve ocorrer sob forma de "atividades", is 

to é, os alunos devem viver situações problemãticas interessantes , 

que desafiem a curiosidade infantil. 

Além disso, os alunos devem também lidar com obj~ 

tos concretos,pois essa é a melhor maneira de aprendizagem. SÓ as 

sim as crianças aprendem a explorar e conhecer o mundo que as ro 

deia. 

~ perfeitamente natural que as crianças 

queiram saber o que produz o arco-íris, o 

porquê de não aparecer o sol durante as 24 

horas do dia e como os aviões se mantêm no 

ar. ~ natural também que queiram desmontar re 

lógios, lanternas e brinquedos para conhecer 

seu funcionamento, realizar experiências e 

fazer perguntas. 

Você jã deve ter notado que as crianças 

estão sempre querendo saber o "porquê" das 

coisas. ~ justamente para satisfazer essa curiosidade que se inclui 

o ensino das Ciências como parte da educação. Daí a sua importância 

nas atividades escolares. Além disso, para que se atenda às caracte 

rísticas do ensino sob a forma de atividades, o estudo das Ciências 

não deve estar separado dos demais interesses e atividades da vida 

escolar. 

Talves voce ainda esteja preocupado e fazendo a se 

guinte pergunta: "Mas o que vou ensinar de Ciências para os meus a 

lunos?" 

Para encontrar a resposta é necessãrio que faça an 

tes uma o~tra pergunta: 

"O que pretendo obter dos meus alunos com o ensino 

de Ciências?" 

Portanto, os objetivos sao muito importante para o 

bom professor. 
E voce, caro amigo, e a pessoa mais indicada para 

selecionar ou escolher esses objetivos porque é quem melhor conhe 

ce os alunos, a escola e a comunidade em que vivem. 
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Mas, falando de modo geral, podemos dizer que: 

O objetivo fundamental do ensino de Ci~ncias ~ "ajudar 

a criança a adquirir atitudes, conceitos, hábitos e ha

bilidades importantes para o seu futuro". 

Ao chegar à Escola, as crianças já trazem noçoes do 

mundo em que vivem, adquiridas no lar e no contato com outras crian 

ças. Essas noções são isoladas e estão geralmente misturadas com 

crendices e superstições. :t; necessário, portanto, que o ensino de Ciên 

cias permita à criança eliminar as crendices e superstições e, ainda, 

desenvolver uma ''atitude cientifica~ isto ~, observar detalhadamente 

os fatos que ocorrem na natureza e concluir que nada acontece ou exis 

te sem que haja uma razão lÓgica. 

......,.....__ ___ _. 
E CfVe há!Jilos o 

ensino de Ciências 

pode n 
desenvolver/' 

Ve ·amos alguns!.'! 

Todos esses hábitos são muito importantes para as pe~ 

soas; aliás, eles servem at~ para indicar seu grau de desenvolvimento 

e educação. 

Al~m de tudo o que já vimos, a criança deve ainda, de 

senvolver com o estudo · de CiênciasA HABILIDADES I , tais como: 

- saber ouvir e falar expressando suas id~ias com clareza. 
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- e acima de tudo, reconhecer os problemas da sua vida diária e resol 

vê-los melhor e mais facilmente, empregando os seus conhecimentos e 

seu raciocínio. 

Embora esse seja um dos mais importantes objetivos do 

ensino de Ciências nem sempre os professores lhe dão muita atenção. 

Você vera que para atingirmos esse objetivo é necessá 

rio somente que auxiliemos nossos alunos a resolver problemas reais e 

importantes para eles, mostrando-lhes as etapas e os passos que de 

vem seguir. 

Para mostrar-lhe como proceder para atingir esse obj~ 

ti vo vou descrever uma experiência vivida por uma turma de 49- série, 

cuja escola é pobre, não tem água encanada, nem esgoto. 

Para resolver estes problemas 

construiram uma"casinha", isto é, uma privada, 

no fundo do pátio e também um poço. Não foi 

fácil escolher um lugar longe da "casinha" e 

também mais alto para que não houvesse o p~ 

rigo da água ficar contaminada, isto é, com 

micróbios e sujeiras. (Lembram-se do módulo 41 

de Programa de Saúde?) 

D. ~úcia, a professora, aproveitou a construção do p~ 

ço para falar aos alunos sobre os cuidados que devem 

ter com a água que vão beber. 

Eles fizeram algumas perguntas: 

"Será que a agua da nossa escola é limpa?" 

"Como vamos fazer para que a água do poço fique 

boa para bebermos?" 

A professora, preocupada em desenvolver nos alu 

nos a habilidade de resolver problemas, falou: 

"Todas essas perguntas são mu1;:.· ..:t..:o:.........;:;.,;.;.~;..:;:....;:.,;;....;......----;,--;. 

como encontraremos as respostas?" 

Os alunos, depois de discutir 

um pouco, responderam: 

"Podemos fazer experiências " 

"Eu vou perguntar para o Dr.João, que é me 

di co". "Vou pedir para o papai me levar no Pos 

to de Saúde. O pessoal de lá entende dessas 

coisas". 
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Alguns dias depois, os alunos já estavam com as 

respostas. Para sabermos 

se a água está ou nao 

contaminada 1 isto e, se 

tem ou não micróbios que 

transmi~em doenças, pr~ 

cisamos retirar um pouco 

da água do poço e mandar 

para a cidade para que 

se faça, no Posto de Saú 

de, um exame. Mas,enqua~ 

to o exame não era feit~ 

alguns cuidddos poderiam ser tornados - !erver a agua ou filtrá-la. 

Os alunos trouxeram até gravuras para mostrar aos co 

legas! 

"Puxa que fácil!" "f: so isso?"- f: so assim?". 

era o que mais se ouvia. 

Isso 

D. Lúcia lembrou-lhes que seria difícil ferver a água 

Não tinham fogão nem panelas. Faltava também um filtro. 

Pronto! Novo problema tinha surgido! As crianças es 

tavarn ficando desanimadas. D. Lúcia resolveu ajudar. 

"Será que não podíamos construir um filtro?" 

Logo todos se entusiasmaram e começaram a dar muitas 

sugestões. 

A professora sugeriu que trouxessem vários materiais, 

corno pedras, papel, areia, algodão, etc., para realizarem experiênciro 

e verificarem quais os que filtram melhor a agua. 
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Depois de experimentarem os materiais, concluíram que 

os melhores para filtrar são: o carvão, areia bem limpa, pedrinhasmi~ 

das e algodão 

Assim, apos várias decisÕes tomadas pelos alunos com 

a ajuda de D. LÚcia, que os orientava quando necessário, acabaram 

construindo um filtro simples que tornará limpa a água do poço. 

Mais tarde D. Lúcia 

comentou a construção do filtro: 

"Foi um sucesso!". 

Afinal, era um prQ 

blema real e importante para as crian 

ças. Ficaram interessadas em re~ol

vê-lo e o conseguiram com materiais 

simples e fáceis de serem adquirido& 

Como você percebeu, 

D. LÚcia não deu todas as explicações 

mas somente orientou os alunos para 

que eles próprios 

problema. 

solucionassem o 

O estudo das Ciências sugere aos alunos inúmeros prQ 

blemas de interesse real porque são objetivos e fascinantes por natu 

reza. Esse mesmo método empregado para a solução de problemas emCiêE 

cias, pode ser aplicado com sucesso em Integração Social e Matemática, 

até mesmo em suas próprias casas. 

Mas não se esqueça! Para que voce possa atingir esse 

objetivo, deve apresentar sempre, situações e problemas cujas solu 

ções sejam importantes e interessantes para seus alunos. 

Nós sempre dizemos, que o ensino das Ciências deve de 

senvolver uma "atitude científica" nos alunos. 

Para atingir esse importante objetivo e necessárioque 

você compreenda primeiramente o que ele significa e depois planeje s~ 

as aulas de maneira a orientar as crianças para o hábito de "pensar 

cientificamente". 

O que significa então ter uma "atitude cient{fica?". 

Significa que a pessoa deve ser receptiva, isto é, aca 

tar a opinião dos outros e mudar a sua quando estiver errada; não che 

gar a uma conclusão apressadamente e sim analisar o assunto sob todos 

os aspectos; nao ser supersticiosa mas ser muito curiosa e sempre 
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observar tudo com cuidado e interesse. 

Essas são, portanto, as atitudes, que 

precisamos desenvolver nos nossos alunos com o 

ensino de Ciências. A "atitude científica" deve 

ser destacada em todas as ocasiões, isto é, ao 

realizar uma experiência nas leituras, nos pa~ 

seios ou ao executar qualquer outra atividade 

ligada à Ciências. Ela deve estar sempre presente! 

Vou ressaltar agora uma situação concreta para que 

compreenda melhor o significado deste objetivo: 

você 

Numa turma de 4~ série os alunos estavam discutindo sobre 

o que e necessário para um vegetal crescer. Fizeram várias experiê~ 

cias e verificaram que a planta precisa de água para se desenvolver, 

e que a água é retirada do meio ambiente pelas suas raízes e levada 

para toda a planta. Um dos alunos então perguntou: 

"Como vamos saber se a água vai mesmo para todas as pa~ 

tes da planta?" 

Os alunos discutiram, deram sugestões e com a ajuda da 

professora fizeram a seguinte experiência: despejaram um pouco de 

tinta azul num copo com água e dentro dele colocaram uma flor bran 

ca. Esperaram algumas horas e verificaram que a flor nao 

mais branca e sim azul. 

estava 

Com essa experiência puderam concluir que realmente a água 

circula por todas as partes do vegetal. 

Mas, a professora, aproveitando a ocasião, perguntou-lhes: 

"Vocês sabem o que acontece com a água que sobra, isto e, 

com o excesso da água que existe nas plantas?" 
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Um dos alunos respondeu: 

"No nosso livro diz que o excesso de agua é eliminado,po~ 

to para fora, através das folhas." 

A professora insistiu: 

"Como vamos fazer para saber se isso é verdade?" 

Um aluno sugeriu que se cobrisse uma planta com um ped~ 

ço de plástico ou um vidro para recolher a água que sais se da folha. 

Fizeram isso e no dia seguinte observaram que havia gotinhas de agua 

do lado de dentro do plástico. 

"Vocês acham que isso prova que a agua foi eliminada p~ 

las folhas da planta?" perguntou a professora. 

Corno todos concordassem rapidamente, ela aconselhou-os a 

não darem respostas precipitadamente, isto porque seu objetivo era 

desenvolver neles a I "atitude cientÍfica" j. E incentivou-os: 

"Será que a água que está no plástico não poderia ter 

saído do ar?" 

Os alunos então sugeriram que se fizesse nova 

cia da seguinte maneira: cobriram com plá~ 

tico dois vasos: um com planta e o outro 

sem planta, porque se aparecesse agua so 

mente no vaso com planta eles saberiam que 

realmente a água saíra dela. 

Realizaram então a experiência, 

discutiram o resultado com a professora e 

só então concluíram que as plantas elimi 

narn agua, através das folhas. 

experiê~ 

Ca~o cu~6i6ta, notou que a p~o6e66o~a n~o aceitou uma con 

clul~o ap~e66ada? Ela o~ientou 6eu6 aluno6 pa~a anali6a~em o 6ato 

6ob todo6 o6 a6pecto6, pe~m~t~ndo a66im que a6 c~iança6 de6envolve6 

6em 6ua at~tude cientZ6ica. 

Você pode e6ta~ pen6ando que toda6 e66a6 expe~iência6 le 
vam muito tempo e que de66a manei~a o p~og~ama talvez n~o po66a 6e~ 

cump~ido. Realmente, a6 expe~iência6 levam ma~6 tempo, ma6 6e~~ que 

n~o 6~o muito mai6 impo~tante6 a6 habilidade6 e atitude6 de6envolvi 

da6 pela6 c~iança6 du~ante a6 expe~iência6 do que o6 conteúdo6? Pen 

6e bem ni66o quando 6o~ elabo~a~ 6eu planejamento. 

Você acha que.. 6alamo6 de..mai6 6ob~e.. obje..t~vo6? Bem, elea 
6ao impo~tantl66imo6 p~~que o~ientam o no66o en6ino. Po~ i66o in6~6 

timo6; ao planeja~ .t>ua aula 6aça 6e..mp~e a pe..~gunta: "O que.. p~e.te.ndo 
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obte>i doò a lun oò com e&òa a t i v i d a d e . ? " Se a x e ò p o ò t a  nao e & t i v e x  c i a  
x a ,  ê i l n a l  que & p x e c l ò  o x e ^ a z e x  t>eu p l a n e j a m e n t o  ou p enò ax  novamen 

t e  no-ò o b j e t i v o & a t e  que e le ò  f iquem bem c la x o i ,  p a x a  v o c ê .

Concluindo:
O ensino de Ciências tem como objetivo, ajudar as crianças a:

- eliminar as crendices e superstições;
- desenvolver hábitos:

• higiene
• segurança
• trabalho
• raciocínio
• observação

- desenvolver habilidades de:
• ouvir e falar, expressando suas idéias com clareza;
• reconhecer os problemas da sua vida diária e resolvê-los me

lhor e mais facilmente, empregando os seus conhecimentos e 
raciocínio.

- desenvolver uma "atitude científica", isto é:
• acatar a opinião dos outros;
• mudar a sua opinião quando estiver errada;
• não chegar a uma conclusão apressadamente e, sim, analisar

o assunto sob todos os aspectos;
• ser curioso, isto é, ter curiosidade;
• observar tudo com cuidado e interesse;
• adquirir conceitos científicos a partir da experiência.
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V I I  -  P Ó S - T E S T E

Se você eòtudou ba.6ta.nte e não tem malò duvida nenhuma, jã 
eòtã em condlçõeò de xeòpondea o pÕ6-teòte abaixo.

Tenho cexteza de que Ixã multo bem, ma6 pxeòte atenção! 
Leia com cuidado o enunciado daò queòtõeò anteò de xe6olvê-la6\

A - NO RETÂNGULO ABAIXO VOCÊ ENCONTRA UM CONJUNTO DE PALAVRAS, AL 
GUMAS DAS QUAIS PODEM SER USADAS PARA COMPLETAR AS FRASES QUE
SE s e g u e m :

Ciências 
por quê? 
curiosidade

interessantes
concretos
mundo

1) - Para atendermos às caracteristicas do ensino sob a forma de
"atividades", devemos permitir que os alunos vivam situações pro
blemãticas .........................  e reais.

2) - Devemos ensinar Ciências na escola de 19 grau porque o seu es
tudo satisfaz a ..........................  natural das crianças.

3) - Como nas primeiras séries do 19 grau, os alunos ainda são crian
ças, aprenderão mais facilmente se lidarem com objetos .........

4) - Tocar, ver ou cheirar os objetos permitem à criança conhecer 
melhor o ................................  que a rodeia.

B - COLOQUE UM V NAS AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E UM F NAS AFIRMAÇÕES 
FALSAS.
ENSINAMOS CIÊNCIAS PORQUE DESEJAMOS QUE NOSSO ALUNOS:
a) - ( ) adquiram hábitos de higiene, observação e raciocínio
b) - ( ) reconheçam que as superstições e crendices são certas
c) - ( ) aprendam a resolver seus problemas eficientemente
d) - ( ) desenvolvam uma atitude científica
e) - ( ) tornem-se mais habilidosos nos exercícios físicos.
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c - COMPLETE AS LACUNAS:

a) - É necessário que o ensino das Ciências permita à criança
eliminar as ................... e superstições.

b) - Um dos objetivos do ensino de Ciências nas primeiras sê
ries do 19 grau é desenvolver nos alunos a habilidade de
identificar e .................... os problemas da sua vida
diária.

c) - Os problemas apresentados aos alunos devem ser reais e
.......... ..........  para que eles sintam vontade de resol^
vê-los.

d) - Uma pessoa com "atitude Científica" ê curiosa, isto é, ob
serva tudo que acontece com muito .................. e inte
resse.

- 15 -



V I I I  -  PR O C ED IM E N T O S  E  A T I V I D A D E S  -  N I v e l  de S u p o r t e

ESTUDO DIRIGIDO

Voce. leu todo o conteúdo do módulo, Agora Irã realizar 
um eòtudo completo daò I d é l a ò , òegulndo at> orientações que se 
guem abaixo. Lerá com atenção cada Item e, sempre que £or nece-S 
sãrlo, relerã o texto, (modulo)

1 - Separe, detalhadamente, o que você já sabia do que não
sabia.

2 - Faça uma lista das palavras cujo significado não entendeu
e consulte o dicionário ou o glossário. Não se envergo 
nhe da lista pois ê natural que no módulo você encontre 
palavras novas.

3 - Agora você vai analisar cada frase do texto até entender
todas. Não passe adiante sem entender para não parecer 
"papagaio".

4 - Faça um questionário com quantas perguntas quiser, mas
que pegue todo o assunto do texto, para você mesmo res 
ponder.

5 - Em seguida, faça um esquema, isto é, divida o texto em
várias partes. Não deixe nenhuma idéia de fora.

6 - Por último, elabore com suas próprias palavras uma sínte
se, isto ê, um resumo do que você leu (e entendeu!) ne£ 
te módulo.

(luando acabah. o òeu eòtudo dlaigldo entaegue-o ao ofil 
entadoh. da aprendizagem para que ele avalie o trabalho e lhe &or 
neça o pÓò-teòte nQ 2 .
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GABARITO DO PÖS TESTE

MUNICÍPIO:.................................data da correção.....

CURSISTA: ........................................................

NÜMERO DO MÕDULO:.................

Vamob con^aAiA agoAa buab A a b p o b t a b .  Voaa a a a A to u  ba maAcou:

A - 1) - problemáticas
2) - curiosidade
3) - concretas
4) - mundo

B - a) - (V)
b) - (F)
c) - (V)
d) - (V)
e) - (F)

C - a) crendices
b) solucionar ou resolver
c) significativos ou interessantes
d) cuidado

S a  o númaAo dab buab Aabpobtab  caAtab  a 11, Ótimo l Voa 
a t i n g i u  todob  ob o b j a t i v o b  pAopobtob n a b t a  modulo a tam d i A a i t o  a 
um maAaaido dabcanbo a t a  o pAõximo.

Ma b ,  ba voaa  não a l c a n ç o u  ob o b j a t i v o b  pAopobtob ,  não da 
banimal R a a l i z a  a a t i v i d a d a  ò u g a A id a  na p á g i n a  b a g u i n t a .

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL
- 15 A -



IX -  P O S - T E S T E  -  N í v e l  de S u p o r t e

A - ASSINALE COM UM X A RESPOSTA CERTA
O ENSINO SOB FORMA DE ATIVIDADES DEVE OCORRER:

a) ( ) nas primeiras séries do 19 grau
b) ( ) nas últimas séries do 19 grau
c) ( ) somente na primeira série do 19 grau
d) ( ) em todas as séries do 19 grau

B - COLOQUE UM V NAS AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS E UM F NAS FALSAS:
a) ( ) No ensino sob a forma de atividades os alunos devem v_i

ver situações e lidar com objetos concretos.
b) ( ) 0 ensino das Ciências no 19 grau é importante porque

satisfaz a curiosidade natural das crianças.
c) ( ) Um dos objetivos do ensino das Ciências ê desenvolver nas

crianças a habilidade de reconhecer e resolver seus pró 
prios problemas.

d) ( ) Ensinamos Ciências com o objetivo de facilitar o enten
dimento entre alunos .

e) ( ) Quando ensinamos Ciências devemos dar todas as respostas
para os nossos alunos .

C - SUBLINHE AS ALTERNATIVAS CORRETAS.
DIZEMOS QUE UMA PESSOA APRESENTA UMA "ATITUDE CIENTÍFICA" SE 
ELA:

a) é curiosa.
b) pensa muito antes de chegar a uma conclusão .
c) acredita em superstição.
d) observa tudo com muito cuidado e interesse •
e) não aceita as opiniões dos outros •
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X -  A T I V I D A D E S  D E  E N R I Q U E C I M E N T O

Prezado colega, óel que você e-ôtã multo pneocupado em ob 
teK exlto no en&lno de Clênclaò, poh. lt,t,o vou dan.-lhe algumas &u
ge-òtõeò que laão ajudá-lo e o levatião a um de-ò empenho cada vez
malò eficiente em òala de aula.

- Leia livros e revistas sobre Ciências. Consulte-os sempre!
- Faça você mesmo as experiências antes de realizá-las com seus 

alunos. Assim você ficará com mais confiança no seu trabalho.
- Sempre que puder, procure conversar com outros professores so 

bre as aulas de Ciências. Vocês se ajudarão mutuamente, tro 
cando idéias.

- Estude sempre, com muito cuidado, os "guias do professor" que 
vêm junto com os livros dos alunos.

- Assista, sempre que for possível, as aulas de ciências de ou
tros professores. Você encontrará boas idéias para aplicar na
sua turma.

- Se você tem um passatempo como jardinagem, criação de animais, 
etc., aproveite-o para enriquecer suas aulas de Ciências.

- Finalmente, não esqueça que os alunos podem ajudá-lo muito 
pois têm sempre muitas idéias e sugestões. Aproveite o inte 
resse e os conhecimentos que eles já possuem!

BOA SORTE!

X I  -  S U G E S T Õ E S  B I B L I O G R Á F I C A S

1 - BLOUGH, SCHWARTZ E HUGGET - Como EnslnaA Clênclaò -

Ao Livro Técnico S.A.
2 - Cadernos MEC - Iniciação ã Ciência

3 - SANTOS, Newton Dias dos - Pfiãtlcaò de Clênclaò
Gráfica Olímpica Editora.
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GABARITO DO POS-TESTE - NÍVEL DE SUPORTE

MUNICÍPIO: ..........................  data da correção
CURSISTA: ..............................................
N0MERO DO MÕDULO: ...................

A - a) - (x) nas primeiras séries do 19 grau

B - a) - (V)
b) - (V)
c) - (V)
d) - (F)
e) - (F)

C - a) - é curiosa.
b) - pensa muito antes de chegar a uma conclusão.
c) - observa tudo com muito cuidado e interesse.

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL
- 17 A -



T Í T U L O :  A P R E N D I Z A G E M :  T E O R I A  E  P R A T I C A .

I -  A S S U N T O : T é c n i c a s  p a r a  o  E n s i n o  d e  C i ê n c i a s

I I  -  M A T É R I A :  D i d á t i c a  e P r a t i c a  de E n s i n o

D i s c i p l i n a : D i d á t i c a  d e  C i ê n c i a s

U I  '  P R É - R E Q U I S I T O S : • noções de higiene
• NOÇÕES DE ZOOLOGIA
* NOÇÕES DE BOTÂNICA

I V  -  O B J E T I V O S :

1 ,  Ob j e t i v o  G e r a l :

Orientar a aprendizagem dos conteúdos dos diferentes com 
ponentes curriculares do 19 Grau, organizando atividades 
de sala de aula e extra-classe.

2 ,  O b j e t i v o  T e r m i n a l :

Identificar melhores soluções metodológicas de ensino das 
matérias do 19 Grau.

3 ,  Ob j e t i v o s  O p e r a c i o n a l i z a d o s :

Ao final deste módulo e com base nas técnicas descritas, 
o cursista deverá ser capaz de:
a) caracterizá-las corretamente;
b) empregá-las adequadamente;
c) identificar as habilidades que são desenvolvidas pe 

los alunos com o seu emprego.
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V -  P R É - T E S T E

Como você já está acostumado a ^azeu, antes de Inl 
clan. o estudo deste modulo, nesponda as perguntas abaixo.

Leia com atenção o enunciado das questões !

A - ASSINALE COM ÜM X A ÜNICA RESPOSTA CERTA:
As técnicas mais recomendadas para o ensino de Ciências são:
a)- ( ) aula expositiva, leitura e técnica de projeto.
b)- ( ) estudo dirigido, aula expositiva e técnica de redes

coberta.
c)- ( ) técnica de projeto, técnica de redescoberta e têcnji

ca de solução de problemas.
d)- ( ) técnica de solução de problemas, método científico e

aula expositiva.

B - QUANDO A AFIRMATIVA ESTIVER CORRETA SUBLINHE A PALAVRA CERTO,
E QUANDO ESTIVER ERRADA SUBLINHE A PALAVRA ERRADO.

a) A técnica de projeto caracteriza-se pelo fato dos alunos 
agirem e realizarem alguma coisa.

CERTO ERRADO

b) A técnica de projeto desenvolve, nos alunos as habilidades 
de observação e raciocínio e possibilita a aquisição da 
umaatitude científica.

CERTO ERRADO

c) 0 professor deve selecionar experiências que somente pos 
sam ser realizadas em laboratórios e com materiais compli^ 
cados.

CERTO ERRADO

d) Cabe ao professor, na técnica de projeto, orientar o tra 
balho dos alunos e ajudá-los a escolher o assunto do proje 
to.

CERTO ERRADO
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e) A técnica da redescoberta caracteriza-se pelo fato dos alu 
nos descobrirem novos conceitos científicos.

CERTO ERRADO

f) Na técnica da redescoberta, o professor fornece aos alunos 
a solução do trabalho.

CERTO ERRADO

g) Para obter êxito no emprego da técnica de solução de pro 
blemas, o professor deve propor um problema que desperte a 
curiosidade dos alunos.

CERTO ERRADO

h) As etapas do método científico são: identificação do pro 
blema, formulação de hipóteses, experimentação das hipóte
ses e conclusão.

CERTO ERRADO
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GABARITO DO PRÉ-TESTE

Vamos con^etilsi as tiespostas?

A - Assinale com um X a única resposta certa:
( £ )  técnica de projeto, técnica da redescoberta 

e técnica de solução de problemas.

a) CERTO
b) CERTO
c) ERRADO
d) CERTO
e) ERRADO
f) ERRADO

CERTO
h) CERTO
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Vl - PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES 

Le.mb!ta.-.6e. do mÕdu.to 01 de. V-<..dâ..tic.a. de. C-<..ê.vz..c.ia.4' Ne..te. 

6a..ta.mo.6 ~oblte. o-6 obje..tivo-6 do e.n-6-i..no de. C-<..ê.nc-i..a.-6 na. e.4c.Dia de. 7Q 

G!ta.u. Poi-6 bem, ne.4.te. vou a.plte..6e.n.ta.Jt-.the. a..tguma.-6 .têc.n-<..c.a.-6 pa.lta. o 

e.n-6-i..no de. C-<..ê.nc.-i..a.-6 que. po-64-i..b-<...t-<...ta.m a.o-6 a..tuno-6 o de..6e.nvo.tv-<..me.n.to 

- o de..6e.nvo.tvime.n.to da.-6 ha.b-<...t-<..da.de.-6 de. ob.6e.ltva.ção e. Jta.c.-<..oc1n-<..o, 

- a. aqu-i..-6-i..ção de. uma "a.t-<...tude. c-<..e.n.t16-i..ca'' e do-6 c.onc.e.-<...to-6 c.-<..e.n.t16~ 

eo-6 mai-6 -i..mpolt.tan.te..6 palta .6ua v-<..da. 

Estas técnicas ajudam o aluno a treinar sua capacid~ 

de de identificar e solucionar os seus problemas "cientificamente" 

isto é, da melhor maneira possível. 

O importante, seja qual for a técnica escolhida por 

você, é que os alunos se ocupem com um trabalho objetivo. Em ou 

tras palavras, as atividades realizadas pelos seus alunos devem 

contribuir para que sejam alcançados os objetivos assinalados no 

módulo 01 de Didática de Ciências. Isso significa que não é sufl 

ciente fazer experiências somente para que os alunos mexam em ap~ 

relhos mas sim, para que, realizando essas experiências, aprendam 

a "pensar", observando, experimentando e interpretando os fatos. 

Lembre-se, tornar os alunos capazes de identificar e 

resolver os seus próprios problemas é mais importante do que dar 

lhes muitas informações sobre vários assuntos! 

A ênfase do ensino de Ciências no 19 grau deve 
cair sobre a aquisição de uma "atitude cientí
fica" e habilidades importantes para o futuro 
dos alunos. 

Vou i.tu~.tltalt cada uma da~ 

.têcnic.a~, de.~clte.ve.ndo ~-<...tuaçõe.~ de. e.n-6-i.. 

no bem Jte.a-<..~ que. ~e adaptam pe.Jt6e.-i...tame.~ 

.te ã~ ~ê.ltie.-6 in-<..c.-<..a-<..~ do 7Q gJtau, palta 

que. voc.ê. pe.Jtc.e.ba que. não ê di6Zc.-<...t coto 

c.ã.-.ta~ em p!tâ..tica c.om .6ua .tultma. 

Pa.Jta você. ap.t-<..calt o mê..todo 

c.-<..e.n.tZ6-i..c.o não ê ne.c.e..64â.Jt-i..o que. a .6Ua e..6 
c.o.ta po.6.6ua .taboJta.tÓJt-i..o-6 e..6pe.c.-<..a-i...6 palta 

a-6 au.ta4 de. Ciê.nc.-i..a-6 e. ma.te.Jtia-i..-6 comp.t-<..-

cado-6. 
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B a ò ta  que e ò c o l h a  e x p e n i ê n c i a ò  que poò&am òen n e a l i z a d a i  na pfio_ 
p a i a  ò a l a  de a u l a  a com m a ten ia i - i  bem -iimple-ò que òeuò a l u n o-& po&_ 
•óam cont>eguin f a c i l m e n t e .

Voce d e v e  f a z e n  um e-òfonço i i n c e n o  pana  a d q u i n i n  de  
ò embanaço e c o n f i a n ç a  em ò i  me-imo no que d i z  n e & p e i to  ao t n a b a l h o  
em l a b o n a t õ n i o . F a n a  con-òeguin i i ò o ,  òÕ hã um caminho - "começan  
a dan a u l a ò  p n ã t i c a - ò "  - me-òmo que a & pnim einaò  não òe jam p e n f e i  
ta-ò e que v o ce  g a j> te  m uito  tempo pana  p n e p a n ã - l a ò .

DESCOBRINDO '•COISAS” PELA EXPERIMENTAÇÃO

As crianças gostam muito de experiências. "Que bom! 
Hoje nós vamos faæer uma experiência!" - dizem todas em coro. De 
vemos aproveitar e despertar o interesse pela experimentação, fa 
zendo com que entendam que as experiências são muito importantes 
para a aprendizagem.

São três as técnicas mais indicadas para o ensino de 
Ciências. Comecemos pela técnica denominada "Projeto".

0 que é a Técnica de Projeto?

Ê uma técnica que se caracteriza pelo fato dos alunos 
agirem e realizarem alguma coisa.

Como projeto é o ato de planejar uma série de ativida 
des com a finalidade de buscar uma solução prática para alguma 
coisa concreta, essa técnica transforma o aluno de mero ouvinte 
em pessoa ativa e participante, que prepara e executa o próprio 
trabalho.

Por tado isso, a Técnica de Projetos ê muito recomen 
dada no ensino de Ciências.

São dois os tipos de Projetos mais usados:
• 0 Projeto Construtivo: constrói-se alguma coisa para facilitar 

o entendimento e despertar a criatividade dos alunos.
Um exemplo desse tipo de Projeto foi a construção do filtro de 
areia, carvão e algodão que descrevi no módulo 01 de Didática 
de Ciências. Lesabra-se?
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e O Projeto Experimental (investigação): organiza-se uma série de 
-

experiências para comprovar um ou mais f~tos já conhecidos. 

Os alunos realizam um projeto experimental 

quando plantam sementes em copos com algodão 

e água, observam o seu desenvolvimento e 

chegam a várias conclusões sobre o que e ne 

cessário para a germinação das mesmas. 

Caro cursista, como voce pode notar, a técnica de pro 

jetos nao é nenhuma "novidade" e nem algo tão difícil de ser rea 

lizado;. basta apenas que você e seus alunos sigam algumas etapas: 

a) identifiquem uma situação (construção ou investigação), que 

realmente exija ação e seja objetiva, isto é, justifique o 

trabalho que será realizado; 

b) definam claramente os objetivos que deverão ser 

com a realização do projeto; 

alcançados 

c) formulem o projeto, não esquecendo de verificar se será po~ 

sível executá-lo e prevendo as dificuldades que serao encon 

tradas; 

d) busquem todos os dados necessários para sua execuçao; 

e) escolham a maneira como vão realizar o projeto; 

f) executem o projeto e analisem os resultados para chegarem a 

uma conclusão. 

Como disse anteriormente, essa técnica caracteriza-se 

pela participação ativa e total dos alunos nas atividades. Você 

talvez esteja perguntando: "e eu, o que farei?" O seu papel e 

muito importante! Você deve orientar o trabalho e, principalmente, 

orientar a escolha do projeto para que a atividade realizada por 

eles seja realmente Útil. E mais, você deve estimular a curiosida 

de, despertar o interesse e entusiasmo, realizando leitura de te~ 

tos relacionados com o assunto, promovendo discussões e mostrando 

lhes os aspectos úteis do projeto. 

Vou de4c~eve~ ago~a, um exemplo de p~ojeto con~t~ut~ 

vo que pode~á 4e~ executado po~ tu~a~ de 3~ ou 4~ ~ê~~e~. 
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PROJETO CONSTRUTIVO

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE UM VIVÃRIO.

OBJETIVOS:
. planejar, com os alunos, a construção de um vivário;
. construir uan vivário com os alunos;
. utilizar o vivário para observação dos hábitos, morfologia 
externa e desenvolvimento de animais.

SEQÜÊNCIA DAS ATIVIDADES:
a) Planejamerrfco

. procurar: em livros e revistas orientações para construção 
do vivãrdLo;

. fazer, iso quadro de giz, vima lista de material necessário 
(madeira, tela, minhocas, caramujos, etc.);

. pesquisar em livros e revistas sobre as condições necessá 
rias paira que os animais vivam no vivário;

. distribvair as tarefas: quem vai trazer o material, quem 
vai alinaentar os animais, quem vai cuidar da limpeza, etc.

b) Construção
Consegui_r num armazém ou mercado um caixote de madeira de 

aproximadamente 50 cm de comprimento por 20 ou 30 cm de lar 
gura ou altura. Retirar vima das tampas do lado maior, sem 
estragar o  caixote.

Construir um estrado com 5 ou 6 ripas e colocá-lo dentro 
do caixote, a mais ou menos 5 cm do fundo, de tal modo que 
seja possível retirá-lo para facilitar a limpeza.

Pintar o lado de fora com tinta de qualquer cor e o lado de 
dentro coim tinta branca para facilitar a observação da par 
te interna.

Colocar no vivário alimentos adequados aos animais,isto é:
- restos <3e comidas, legumes, verduras, capim, etc., para 

os ratos brancos e cobaias;
- moscas, gafanhotos ou qualquer outro inseto, para os sa 

pos e rãs;você pode colocar uma banana presa no teto do 
vivário;; _ com o tempo ela se deteriorará e trairá inúmeros 
insetos que servirão de alimento ao animal.

-  8 -

E s t r a d o

No lado em que se retirou a tampa, 
fazer vima porta pequena e no espaço 
que sobra colocar uma tela de arame 
de malha estreita. Prender a porta 
com vim ganchinho.



c} Utilização didática 

- folhas verdes para gafanhotos 

e lagartas de borboletas ( as 

folhas devem ser do vegetal em 

que a lagarta foi encontrada); 

folhas de couve, repolho ou al 

face para caracóis; 

- terra · com muito húmus para as 

minhocas. 

Colocar no vivário, dependendo da facilidade em serem encon 

trados, vários animais, tais como: 
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Os alunos deverão alimentar os animais diariamente, sem

pre à mesma hora, e também diariamente fazer a limpeza do 

vi vário. 

Deverão observar os animais para verificar como se alime~ 

tam, sua posição, e número de patas, e número de partes do 

corpo e seu revestimento, asas, antenas, olhos, hábitos,!~ 

começao, etc. 

Se no vi vário existirem lagartas de borboletas, observar o 

seu desenvolvimento (metamorfose). 

Deverão ser feitos registros diários de quaisquer modifi 

cações ocorridas, por escrito ou por meio de desenhos. As 

observações e registros feitos deverão ser discutidos pelos 

alunos para que cheguem a uma conclusão sobre as mesmas. 

Então, go.õtou da. "Tê.c.n.<.c.a. de. PJtoje.to?" Ac.Jte.d.<.to que. 

.6im e. te.nho c.e.Jtte. za. de. que. go.õta.Jtá. ta.mbê.m da. piLÕx.<.ma. - "Tê.c. n.<. c.a. 
da. Re.de..õc.obe.Jtta.". Va.mo.6 ve.Jt? 
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Que é Técnica da Redescoberta? 

~ um recurso didático usado pelo professor e que se cara~ 

teriza pelo fato dos alunos redescobrirem os principies cientificas 

pela experimentação. 

Existem dois tipos de técnicas da redescoberta:: 

19 - O professor realiza as experiincias e os alunos abservam o tra 

balho e tiram suas conclusões. 

29 - O professor somente indica a maneira como a experiência deverá 

ser realizada pelos alunos, elaborando um roteiro das ativida 

des. Será o orientador do trabalho. 

Nos dois casos, o professor deve escolher experiências qu~ 

realmente sejam úteis, interessantes e possive1s de serem realiza 

das. Também é sua tarefa selecionar os materiaii..s que ser ao usados, 

os livros e revistas para pesquisa bibliográfica e com a ajuda dos 

alunos, a maneira como será realizada a experiência. 

Note bem ! O professor não diz para os alunos quais sao 

os objetivos da experiência, pois são eles que devem chegar a uma 

ou várias conclusões, partir da observação. ~ esse fato que valori 

za o emprego da técnica da redescoberta no prc.cesso da aprendizagem. 

Veja. u.m exemplo: 

1. ASSUNTO: EXIST~NCIA DO AR. 

2. ROTEIRO DE TRABALHO: 

Material: 1 balde cheio de água 

1 garrafa vazia, ou um vidro fechado com uma rolha. 

Procedimentos: 

Os alunos deverão: 

a) mergulhar a garrafa ou 

vidro dentro do balde 

com água; 

b) tirar a rolha dentro 

da água; 

c) observar e anotar o 

que aconteceu; 

d) responder as pergunta~ 

- O vidro (ou a garr~ 

fa) estava realmen 

te vazio ou havia 

alguma coisa dentro 

dele? Por qui ? 
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Caro cursista, como você dcvc ter notado, no exemplo 
citado oò alunos realizaram a experiência e chegaram a uma conclu 
■&ão. 0 professor somente elaborou o roteiro que eles deveriam se 
gulr. Evidentemente, para completar a aprendizagem do assunto o 
profiessor pode promover uma discussão sobre os resultados obtidos 
para que não restem dúvidas. Pode ainda, com a participação dos 
aluno s ,lazer com que estes apresentem novas aplicações dos prlncZ 
pios red esco berto s.

Acredito que você concorda comigo que. a técnica da re 
descoberta e um recurso didático multo valioso, pois leva o aluno 
a trabalhar, obs ervar, analisar e concluir com um mZnlmo de ajuda 
do professor. Alem do mais, permite que os alunos criem novas ex 
perlênclas para ajudar a compreensão do assunto.

Vamos agora para a terceira técnica - a "TÉCNICA DE 
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS".

Esta técnica caracteriza-se por explorar a curiosida 
de das crianças. Como você jã sabe, elas estão sempre querendo sa 
ber "como" e "por que1”acontecem as coisas.

Para empregar essa técnica, o professor deve propor 
problemas que atendam a essa curiosidade e estimulem os alunos a 
resolvê-los. Ê, portanto, um recurso didático em que o professor 
propõe situações problemáticas que seus alunos devem resolver.

Mas, veja bem: não confunda problema com uma simples 
tarefa que deve ser realizada pelos alunos. Para ser realmente um 
problema ê necessário que desperte neles uma situação de dúvida 
capaz de os levar a raciocinar e buscar uma solução.

Quais as tarefas do professor no desenvolvimento da
técnica?

Basicamente, são as mesmas das outras duas já citadas:
• estabelecer os objetivos do trabalho;
• criar um problema;
• fazer uma lista de livros e revistas que tratem do assunto, e
• organizar o material necessário para a experimentação.

Vou descrever uma situação de ensino em que a técnica 
ê empregada. Leia com atenção para ver se consegue identificar as 
etapas da técnica que são as mesmas do "método científico".

- Chovia muito naquele dia. As crianças da 4? série e£ 
tavam encolhidas nas suas carteiras, aborrecidas com o mau tempo.
0 professor João, aproveitando o fato, escreveu no quadro de giz:
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"Por que nao chove salg~ 

do se todos os dias evapora dos ma 

res uma grande quantidade de água 

salgada?" 

Foi o bastante! Os alu 

nos imediatamente se entusiasmaram e 

começaram a discutir. Logo, várias 

soluções ou hipóteses foram surgindo: 

- o sal fica nas nuvens; 

0"\ "~ ~ 
~\.'\.' "'~" 

- o sal que existe nos mares nao evapora, so a água; 

- o sal se "desmancha" quando a água evapor.a. 

O professor João, então, perguntou-lhes o que poderiam 

fazer para verificar se alguma das hipóteses estava correta. Sug~ 

riram que poderiam procurar a solução do problema em livros e re 

vistas ou então realizando experiências. 

Logo estavam imaginando várias ·)maneiras para realizar 

a experimentação, isto é, para verificar se havia alguma hipótese 

certa ou se estavam todas erradas. E assim, com a ajuda do profe~ 

sor, realizaram a seguinte experiência: co:Locaram urna panela com 

água salgada num fogareiro e deixaram ferver bastante até que to 

da a água evaporasse. Verificaram então que no fundo da panela ti 

nha ficado o sal. 

Observaram o que ocorreu na experiência, discutiram 

os resultados e só então concluíram que a segunda hipótese estava 

correta, isto é, o sal que existe nos mares não evapora junto com 

a água. 

O professor, aproveitando a conclus'ão a que chegaram 

os alunos, perguntou-lhes em que outras ocasiões se poderia apl~ 

car o princípio redescoberto. Desse modo, os alunos estão "trei 

nando" para enfrentar situações semelhantes ou transferir seus co 

nhecimentos a novas situações com que se depararem no futuro. 
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E então? Contegutu Identl^leafi a.6 etapaò da teenlea 
de òotação de psiobtemaò? Vejamoò òe aceitou  . . .

- a 1? etapa é a identificação, o enunciado do problema.
- a 2? etapa ê a formulação de hipóteses ou prováveis "soluções”.
- a 33 etapa é a experimentação, a comprovação das hipóteses, e
- a 4? etapa é a conclusão baseada na observação e análise dos re

sultados da experimentação.
Na 4? etapa é conveniente que os alunos sejam orienta 

dos para sentirem a necessidade de "aplicar” as leis ou princí 
pios redescobertos em outras ocasiões e assim iniciarem a atuação 
sobre o meio em que vivem, com o sentido de melhorá-lo.

A partir da 2? série, e de acordo com o nível da tur 
ma, as crianças anotarão nos seus cadernos as etapas das experiên 
cias, desenharão e escreverão as suas conclusões de acordo com 
suas capacidades. O professor não deverá ditar o que os alunos es 
creverão, somente poderá orientá-los.

QUANDO USAR A TÉCNICA DE PROBLEMAS?
Usá-la sempre que haja um determinado objetivo,isto ê, 

não ver tudo, nas situações mais comuns, a existência de um pro
blema. 0 aluno somente é atraído por problemas reais, capazes de
conduzir à meditação, ao trabalho e a alegria de uma possível so
lução.

Vejamos agora, qual o valor da técnica de problemas:
- como os problemas em classe,são apresentados de maneira seme 

lhante aos que ocorrem na vida real, possibilitam aos alunos en 
frentar situações semelhantes e transferir seus conhecimentos a 
situações futuras;

- os problemas constituem um dos melhores meios de induzir o pen 
sarnento reflexivo e desenvolver a auto-confiança;

- os problemas estimulam a formação de atitudes científicas;
- esta técnica permite um maior relacionamento entre os alunos e 

o professor.
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V I I  -  PÕ S-TES T E

A c abado o e.&tudo d&òte. mÕduJto, Jizòponda c lo  pÕò-tzòtz abaixo 
pasta, v <Lh.ihi.ccLK. o 6 eu apxovz-ita.mzn.to .
Boa SoKtzl

A - PREENCHA AS LACUNAS DE MODO A COMPLETAR AS FRASES QUE SEGUEM:
1. As técnicas recomendadas para o ensino de Ciências são : 

técnica da redescoberta, de de
-  'T' 1 j f 1 ■ —  —  — — — — — — — — — — — — —

e de projeto.

2. A técnica de projeto caracteriza-se pelo fato dos alunos 
^girem e___________________________ alguma coisa.

3. Na técnica de projeto, os alunos preparam e 
o próprio trabalho.

4. Os dois tipos de projetos mais usados no ensino de Ciên 
cias são: construtivo e ______________  .

5. 0 papel do professor, na técnica de projeto ê
a escolha do projeto para que a atividade realizada seja

B - ASSINALE COM UM C A AFIRMATIVA CORRETA E COM UM E A ERRADA:
a. ( ) A técnica da redescoberta caracteriza-se pelo fato

dos alunos redescobrirem os princípios científicos pe 
la experimentação.

b. ( ) 0 importante, na técnica da redescoberta, ê o fato
dos alunos chegarem a uma conclusão baseados em suas
observações.

c. ( ) Um problema ê uma simples tarefa que deverá ser exe
cutada pelos alunos.

d. ( ) Na técnica de solução de problemas não há necessida
de de se levar em consideração a curiosidade das
crianças.

C - NUMERE DE MODO A TORNAR CORRETA A SEQÜÊNCIA DAS ETAPAS DO MÊ 
TODO CIENTIFICO:
a. ( ) formulação de hipóteses
b. ( ) conclusão
c. ( ) identificação do problema
d. ( ) experimentação da hipótese
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V I I I  -  PROCEDIMENTOS E  A T I V I D A D E S  -  n í v e l  d e  s u p o r t e

A - INICIALMENTE, RELEIA O TEXTO; EM SEGUIDA, BASEADO NA LEITURA 
E COM AUXlLIO DO TEXTO, PROCURE COMPLETAR AS IDÉIAS A SEGUIR 
RELACIONADAS:

1. As técnicas deâcritas no módulo possibilitam aos alunos o 
desenvolvimento das habilidades de observação e

2. Essas técnicas ajudam o aluno a treinar sua capacidade de
identificar e  os seus proble
mas "cientificamente”, isto é , da __________________________
maneira possível.

3. As experiências realizadas devem dar aos alunos oportuni
dade de pensar, observando,_________________________________
e interpretando os fatos.

4. A técnica de projetos se caracteriza pelo fato dos alunos 
agirem e ___________________________alguma coisa.

5. Projeto é o ato d e _____________________  uma série de ati
vidades com a finalidade de buscar uma ____________________
prática para alguma coisa concreta.

6. Na técnica de projetos, os alunos preparam e 
o próprio trabalho.

7. Os dois tipos de projetos mais usados em Ciências são: o
projeto ____________________________ e o projeto experimental.

8. No projeto experimental realiza-se uma série de __________
para comprovar um ou mais fatos jã conhecidos.

9. Na técnica de projetos, o professor deve __________________
a escolha do projeto e o trabalho d o s _____________________.

10. 0 professor deve, também, despertar o _____________________
e o entusiasmo dos alunos realizando leitura de textos re
lacionados com o __________________________, promovendo

__________________ e mostrando-lhes os aspectos úteis do
projeto.
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GABARITO DO PÕS-TESTE

Município: __________________________ Data da correção:

Cursista: ____________ __________________________________

Número do módulo: ^1

\loee aceitou se Aespondeu:

A  - 1. solução de problemas.
2. realizarem, ou, construírem.
3. executam, ou, realizam.
4. experimental.
5. orientar; útil.

B - a. ( C )
b. ( C )
c. ( E )
d. ( E )

C - a. ( 2 )
b. ( 4 )
c. ( 1 )
d. ( 3 )

Se você aceAtou 10 pe.Agu.ntcu>, paAabensl Estã em condi 
ções de AecebeA o pAÕxlmo mÕdulof pols atingiu os objetivos pAo_ 
postos.

VoAem, se Isso não ocoAAeu, e necessaAlo que Aea.ltze 
outAa. atividade paAa melhoAaA seu desempenho.

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL
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11. 0 que caracteriza a técnica da redescoberta ê o fato de
possibilitar aos alunos a __________________________ de prin
cípios científicos já conhecidos pela ______  .

12. 0 professor, para empregar com êxito a técnica da redesco
berta, deve escolher__________________________ que sejam re
almente úteis, _________________________ e possíveis de se
rem realizadas.

13. Na técnica da redescoberta o professor_______________ deve
dizer para os alunos quais são os objetivos da experiên 
cia pois são eles que devem chegar a uma ou várias

a partir das s u a s __________________ .

14. A técnica da redescoberta ê tom recurso didático muito va
lioso porque leva o aluno a trabalhar, ___________________,
analisar e _________________________ com um mínimo de ajuda
do professor.

15. 0 método caracteriza-se por explorar a 
das crianças.

16. Para empregar a técnica de solução de problemas o profe£
sor deve propor__________________________ que atendam a e_s
sa curiosidade.

17. Não devemos confundir "problema" com "tarefa". Para ser
problema ê necessário que desperte n o s ________________ uma
situação d e ___________________________ que os leve a racio
cinar e buscar u m a ___________________________ .

18. As tarefas do professor na técnica de solução de proble 
mas são:
. estabelecer os ___________________________  do trabalho;
. criar u m __________________________________ ;
. selecionar os livros e  que tra
tem do assunto, e

. _________________________  o material necessário para a
experimentação.

19. As etapas do método científico são:
. identificação do _________________________________ ;
. formulação d e ____________________________________ ;
. experimentação ou   das hipóte
ses e conclusões.
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vamoò conbzn.A.n.r

As palavras que completam as idéias anteriores são as seguintes:

1. raciocínio.
2. solucionar; melhor.
3. experimentando.
4. realizarem, ou, executarem.
5. planejar; solução.
6. realizam, ou, executam.
7. construtivo.
8. experiências.
9. orientar; alunos.

10. interesse; assunto; discussões.
11. redescoberta; experimentação.
12. experiências; interessantes;
13. não; conclusões; observações.
14. raciocinar; concluir.
.15. curiosidade.
16. problemas.
17. alunos; dúvida; solução.
18. objetivos; problema; revistas; organizar.
19. problema; hipóteses; comprovação.

B - ESCOLHA UMA DAS TÉCNICAS DESCRITAS NESTE MÕDULO.

C - SELECIONE UM ASSUNTO QUE SEJA DO INTERESSE DOS ALUNOS E ESTE
JA DE ACORDO COM O SEU NÍVEL DE DESENVOLVIMENTO MENTAL.

D - APLIQUE A TÉCNICA ESCOLHIDA EM SUA TURMA.

E - SE VOCÊ TIVER ALGUMA DÜVIDA, DISCUTA O ASSUNTO COM A ORIENTA
DORA DA APRENDIZAGEM.

Tznko czn.t2.za. dz quz você. aczAtou toda& aò paZavtiaò z 

agoKa z-itã apto pan.a con&zgutn. um Az&uZtado mzZhon. no ãZtZmo tz&_ 
t z  dz&tz mõduZo z aiòtm atZngtn. o& o b j z t t v o ò .

Boa òoAtzl
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IX -  P O S - T E S T E NÍVEL DE SUPORTE

LOTERIA CIENTÍFICA

ASSINALE COM UM X NO QUADRO CORRESPONDENTE AO NÚMERO DA PERGUNTAy 
A COLUNA QUE CORRESPONDE A ALTERNATIVA CERTA. PODE MARCAR PALPI 
TES SIMPLES, DUPLOS OU TRIPLOS !

A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. AS TÉCNICAS RECOMENDADAS PARA O ENSINO DE 
CIÊNCIAS SÃO:
A - técnica de projetos.
B - aula expositiva.
C - técnica da redescoberta.

2. A TÉCNICA DE PROJETO CARACTERIZA-SE PELO 
FATO DOS ALUNOS:
A - trabalharem.
B - realizarem alguma coisa.
C - participarem ativamente dos trabalhos.

3. A TÉCNICA DE PROJETOS DESENVOLVE NOS ALUNOSÍ 
A - raciocínio.
B - observação.
C - memorização.

4. AS EXPERIÊNCIAS REALIZADAS DEVEM SER:
A - interessantes.
B - úteis.
C - simples.

5. NA TÉCNICA DE PROJETOS A TAREFA DO PROFESSOR CONSISTE EM: 
A - solucionar o problema.
B - orientar a escolha do projeto.
C - orientar o trabalho dos alunos.

6. NA TÉCNICA DA REDESCOBERTA OS ALUNOS:
A - descobrem novos princípios científicos.
B - redescobrem princípios científicos jã conhecidos.
C - realizam experiências para chegar a uma conclusão.
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7. PARA OBTER ÊXITO NO EMPREGO DA TÉCNICA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS, 
O PROFESSOR DEVE PROPOR PROBLEMAS:
A - interessantes.
B - estimulantes.
C - adequados ao nível do desenvolvimento dos alunos.

8. A TÉCNICA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS Ê UM RECURSO DIDÃTICO NO 
QUAL O PROFESSOR PROPÕE:
A - tarefas para os alunos realizarem.
B - situações problemáticas que os alunos devem resolver.
C - uma série de experiências para que os alunos redescubram

princípios científicos já conhecidos.

9. SÃO ETAPAS DO MÉTODO CIENTÍFICO:
A - identificação do problema.
B - formulação de hipóteses.
C - experimentação das hipóteses.

10. AS TÉCNICAS DESCRITAS NESTE MÓDULO SÃO VALIOSAS PARA A APRENDI 
ZAGEM PORQUE:
A - possibilitam aos alunos o desenvolvimento da observação e 

raciocínio.
B - favorecem a aquisição de uma atitude científica.
C - desenvolvem a memorização.
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GABARITO DO PÖS-TESTE Nível de Suporte

Município: _____________________  Data da correção:

Cursista:

Número do módulo: 91

Ve-'Lt̂ -tqu.e quantoA pontoò você ^ez:

A B c
1 X X
2 X X X3 X X4 X X X5 X X
6 X X7 X X X
8 X9 X X X
10 X X

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL
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XI -  SUGESTÕES B I B L I O G R Á F I C A S

1. BLOUGH, SCHWARTZ & HUGGETT. Como En-òtnaA. Ct&ncta-ó. Ao
Livro Técnico S.A.

2. SANTOS, Newton Dias dos. ?fiãtZc.a6 dz Ctênctaa. Gráfica
Olímpica Editora Ltda.

3. SILVA, Ayrton Gonçalves da & Equipe da FUNBECC. Guta do

PtLOÚZAAosi pcLfia o En-ótno de. Ctenc-ca^ no Cu.fi&o VtiÁmá.fiÁ.0 . 
Edart Ltda.

X I I  -  GLOSSÃRIO 

C
CONCRETO - real; material; palpável.

E
ÊNFASE

ENUNCIADO 
EXPERIÊNCIA

F
FORMULAR - expor com precisão; manifestar.

G
GIRINOS - larva de anfíbios (rã, sapos)com aspecto de peixe.

H
HÚMUS - matéria orgânica em decomposição, rica em elementos

nutritivos para as plantas.

J
JUSTIFICAR - provar; demonstrar; legitimar.

M
METAMORFOSE - transformação; mudança de forma ou estrutura que

ocorre na vida de certos animais, como os insetos e 
anfíbios.

- energia exagerada na fala e no gesto; repetição vî  
sando dar maior relevância a um determinado fato.

- exposição; proposição.
- prova; ensaio; tentativa.
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MERO
MORFOLOGIA

P
PREVER

T
TEXTO

V
VIVÂRIO ou

- simples; sem mistura.
- tratado das formas que a matéria pode tomar.

- ver antecipadamente; pressupor.

- palavra citada para comprovar alguma coisa; as pró 
prias palavras de vim autor; trecho de uma obra, de 
um livro.

VIVEIRO - Lugar em que se conserva ou se reproduzem 
animais vivos
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T Í T U L O :  APRENDIZAGEM T E O R I A  E PRATICA

I -  ASSUNTO: t é c n i c a s  e a t i v i d a d e s  p a r a  o e n s i n o  de c i ê n c i a s

/
II  -  MATÉRIA: d i d á t i c a  e  p r á t i c a  d e  e n s i n o

D i s c i p l i n a : d i d á t i c a  d e  c i ê n c i a s

I I I  -  P R E - R E Q U I S I T O S: ter estudado os mõdulos de ciências físicas e
b i o l Og i c a s e a t i n g i d o  o s o b j e t i v o s p r o p o s t o s .

IV -  O B J E T I V O S :

1 )  Ob j e t i v o  g e r a l :

ORIENTAR A APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DOS DIFERENTES COMPO 
NENTES CURRICULARES DO 19 GRAU, ORGANIZANDO ATIVIDADES DE 
SALA DE AULA E EXTRA-CLASSE.

2 )  Ob j e t i v o  t e r m i n a l :

IDENTIFICAR MELHORES SOLUÇÕES METODOLÕGICAS DE ENSINO, DAS 
MATÉRIAS DO 19 GRAU.

3) O b j e t i v o s  o p e r a c i o n a l i z a d o s :

AO FINAL DESTE MÕDULO, O CURSISTA, COM BASE NAS TÉCNICAS DES
CRITAS, DEVERÃ SER CAPAZ DE :

a - caracterizá-las corretamente; 
b - empregá-las adequadamente;
c - identificar as habilidades que são desenvolvidas pe

los alunos com o seu emprego.
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V -  P R É - T E S T E

Como de eoòtume,  Aeóponda ao p s i é - t e ó t e  a b a i x o ,  an teó  de 
I n l e l a n .  o e ò tu do  d e ò t e  modulo:

COLOQUE UM C NAS AFIRMATIVAS CORRETAS E U M E  NAS ALTERNATIVAS ERRA 
DAS:
1 - ( ) As crianças não podem aprender tudo, somente experimentando.

Aprendem também, lendo livros e revistas.

2 - ( ) Os alunos devem utilizar os livros como fontes de consulta,
a fim de obterem respostas às suas duvidas.

3 - ( ) A leitura será mais eficiente se for utilizada somente um
livro didático.

4 - ( ) A observação não está separada da experimentação e da leitu
ra.

5 - ( ) 0 ensino de Ciências não permite o desenvolvimento da habi
lidade de observação.

6 - ( ) Para observar corretamente alguma coisa, devemos usar de mo
do inteligente nossos sentidos - visão, audição, tato, olfa 
to e gustação.

7 - ( ) Uma excursão é um recurso de ensino muito valioso porque per
mi te aos alunos a observação dos fenômenos naturais no pró 
prio local onde ocorrem.

8 - ( ) Não há necessidade dos alunos conhecerem os objetivos da ex
cursão.

9 - ( ) Os objetivos da excursão serão alcançados plenamente se fo
rem realizadas atividades complementares, como debates e ela 
boração de relatórios.

10- ( ) Numa excursão não há possibilidade dos alunos aprenderem a
coletar plantas e animais.

11- ( ) Na captura de insetos voadores usamos uma rede entomolõgica.
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13- (

14- (

15- (

16- ( 

17- (

12- ( ) O mais importante, depois de capturados os insetos, ë cias 
sificã-los, ou agrupá-los de acordo com a classificação cien 
tífica.

) Não são necessários cuidados especiais na captura de aracní 
deos, pois eles não são venenosos.

) Na classificação das plantas coletadas, podemos usar como 
critério a sua utilidade.

) Com os legumes e verduras colhidos na horta da escola, pode
mos complementar a merenda escolar dos alunos.

) Tomate, alface,beterraba, cebola e repolho são algumas plan
tas que devem ser encontradas numa horta.

) Os sapos e gatos são muito úteis na manutenção das hortas.
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GABARITO DO PRÉ-TESTE

EÃ.S aò  A d ò p o A t a ò  c o n . \ z t a i ,  :

1 — (C)

2 - (C)
3 - (E)
4 - (C)
5 - (E)
6 - (C)
7 - (C)
8 - (E)
9 - (C)

10 - (E)
11 - (C)
12 - (E)
13 - (E)
14 - (C)
15 - (C)
16 - (C)
17 — (C)
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VI - PROCEDIMENTOS E ATIVIDADES 

No módulo anterior, n9 91 de Didática de Ciências, referi 

mo-nos as técnicas de ensino em que as crianças aprendem realizando 

experiências. Descrevemos as técnicas de projeto, redescoberta e SQ 

lução de problemas que se caracterizam pela utilização de experiê~ 

cias para comprovar ou redescobrir princípios científicos ou,ainda, 

resolver problemas. 

Mas temos que admitir que as crianças nao podem aprender 

tudo, somente experimentando. Aprendem também, e muito, lendo li 

vros, revistas e jornais, como vamos ver: 

A. PESQUISANDO AS RESPOSTAS EM LIVROS: 

A leitura é, sem dúvida, um dos meios 

mais importantes para a aprendizagem de Ciências, 

como você poderá concluir após. a leitura do se 

guinte trecho, extraído do livro "Como En~ina~ Ci 

ência~",de BLOUGH, SCHWARTZ e HUGGETT. 

"A turma da 4~ s~rie vai estudar 

O problema mais importante ~: 

SOM. 

como sao produzidos os sons e como podemos centro 

lá-los? 

Inicialmente, sugere-se que cada aluno traga algum objeto que pr~ 

duza som. Para aumentar o interesse podemos aconselhar - Não diga 

nada a ningu~m sobre o que você vai trazer; escolha alguma coisa que 

ningu~rn possa imaginar. 

Como preparaçao para resolver o problema, voce, corno pr~ 

fessor, deverá ter lido cuidadosamente o capítulo referente a som; 

terá pesquisado em outros livros e revistas, selecionado bons exern 

plos de sons existentes na escola e na vizinhança e reunido o mate 

rial que os alunos talvez não se lembrem de trazer. 

No dia seguinte, as crianças trazem os objetos que prod~ 

zern sons. Você sugere que, enquanto cada criança fizer sua demons 

tração, os demais alunos observem cuidadosamente, para ver: 

1 - Que produz o som ? 

2 - corno os sons diferem uns dos outros ? 
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Começa a produção de sons. Celso toca o violino; Carlos a 

clarineta; Rubens e João trazem ando 

bem colegas e grita: Ah! e 

sao produzidos outros sons diferentes. 

Depois dessa demonstração você aconselha que todos fiquem 

em silêncio para constatarem quais os sons que sao capazes de captar. 

Eles ouvem o tic-tac do relógio, o barulho do motor de um carro que 

arranca e a mudança de marcha; do outro lado da rua, alguém bate L1lTl 

prego numa tábua; urna campanhia toca na escola. 

t.iC • rac 

Depois de ouvirem todos esses sons, os alunos dizem o que 

imaginam ser as respostas para as perguntas. Não têm certeza abso 

luta sobre o que produz o som mas observaram que alguns sons 

agudos, outros graves e outros altos ou baixos. Discute-se 

Paulo conseguiu som quando disse: Ah! 

sao 

como 

A professora sugere -- Ponham a mao no pescoço e observem 

o que acontece quando falamos. 

Um aluno diz: -- Alguma coisa lá dentro está vibrando! ~ 

o que acontece com a corda do meu violino quando eu passo o arco. 

Mas que produz o som ? 

Talvez seja a ocasião indicada p~ r----------------1 

ra usar a pesquisa em livros, uma vez que 

alguém diz: Vamos ver no livro. Os alunos 

acham o capítulo do som. A gravura da pr!_ 

meira página mostra crianças produzindo sons 

muito semelhantes aos que conseguiram em sa 

la de aula. 

Um menino lê para ver se descobre 

respostas para as perguntas. Todos lêem so 

bre vibrações e encontram sugestões de exp.!::_ '----.l.-·I..J...__..J...____J._.!,_...J....L__....i ___ -f 
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riências. Os alunos lêem as instruções e realizam as experiências. 
' Maria e Alice repe~em a demonstração do elásticoJpois o livro mos 

tra a relação entre as vibrações e os diversos tamanhos dos elásti 

cos. 

Depois da experiência, os alunos voltam ao livro e terrni 

nam a leitura sobre vibrações e como se produzem os sons. Esta afir 

maçao é, então, escrita no quadro de giz: "Os sons são produzidos p~ 

las vibrações". 

O capitulo seguinte do livro mostra como os seres 

produzem sons. 

vivos 

Os alunos concluem que o som é produzido da mesma forma. 

Que é que vibra ? Eles perguntam. 

E como é que isso produz som ? 

Eles lêem para descobrir as respostas. A leitura ocasiona 

outras perguntas que incentivam um estudo mais aprofundado. Com o 
I 

desenrolar da atividade, os alunos lêem, analisam gravuras,procuram 

outros livros sobre o assunto, realizam experiências sugeridas nos 

livros e criadas por eles e utilizam outros meios para responder às 

perguntas. 

Compare esse processo com: "Hoje_ vamos estudar som. Abram 

o livro na página 18. Leiam as seis primeiras páginas e digam o que 

leram". 

Notou a di5enença 7 Enquanto no pnimeino pno~e~~o o~ alu 

no~ utilizavam o livno como 6onte de con~ulta pana con6eguin ne~ 

po6ta6 ~6 6ua6 d~vida6, no 6egundo pnoce6~o o livno de Ci~ncia6 6oi 

ut.-<._l-i.zado como livno de t.e.itulta, tonna.ndo, de~~ e modo, a. aula de 

Ci~n~ia6 abonne.c~da e pouco p!todutiva. 

A leitura pode se tornar uma ajuda muito grande 

no ensino de Ciências, se você tomar certos cui 

dados: 

- a leitura deve ser feita para verificar con 

clusões, responder perguntas ou solucionar um 

problema, encontrar informações e aprender co 

mo se faz uma experiência. 

a leitura será mais eficiente se forem utili 

zadas várias fontes, isto é, vários livros e 
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revistas. 

- o material para leitura deverá ser selecionado de acordo com o in 

teresse dos alunos e o seu grau de desenvolvimento mental. 

Os livros são, portanto, essenciais porque fornecem urna 

orientação básica para o estudo e muitas informações necessárias aos 

alunos. Mas, cuidado! Não se atenha somente ao emprego de leitura , 

esquecendo as outras técnicas. Lembre-se de que a leitura é mais urna 

fonte onde os alunos podem conseguir informações. 

B - DESCOBRINDO "COISAS" PELA OBSERVAÇÃO: 

.:..""""-------. 

.~:r=r==::::;=;l 

Esperamos, com o ensino de Ciências, tornar nossos alu 

nos hábeis observadores. Urna observação cuidadosa e 

exata é essencial às atividades realizadas pelos alu 

nos. Naturalmente, a observação não está separada da 

experimentação e da leitura pois, nessas duas técnicas 

L..-:~"'-.._._ __ ....., emprega-se, e mui to, a observação. 

r------s-~---, 

Quando, por exemplo, colhemos dados, observamos o de 

senvolvirnento das experiências e os seus resultados. 

Da mesma maneira, quando as crianças consultam livros 

e revistas, observam gravuras, fotos, etc. 

Observar de modo correto significa usar inteligenterne~ 

te nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato,e gu~ 

~.-~~..w tação. Seus alunos "sentem", pelo tato, a penugem dos 

animais, a suavidade das folhas de urna planta; vêem os 

animais, as plantas e as rochas; ouvem o cantar dos 

~.........-.-"'----___.passaras e o sussurro do vento; sentem o perfume das 

r----:------, flores e o gosto das frutas. 

Se você aproveitar todas as oportunidades e , 

orientar corretamente o ensino das Ciências, seus alu 

nos poderão tornar-se perfeitos observadores. 

Você e seus alunos poderão, por exemplo, rea 

lizar um passeio pelos arredores da escola ou mesmo p~ 

lo seu . pátio, no início do ano letivo. Os objetivos des 

se passeio são: 

e Despertar a atenção e o interesse das crianças pelo 

mundo em que vivem, pelo reconhecimento da variedade 

de seres vivos e brutos que ali existem; 
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• Estimular e desenvolver a sua habilidade de observação. 

Evidentemente, os resultados obtidos vão depender da ma 

neira como voce os estimulará para a sua realização. ~ claro que os 

alunos menores não farão as mesmas observações que os maiores ., e 

por isso, é importante que sejam realizados vários passeios para 

~ue mais detalhes possam ser observados 

Que é que os alunos poderão observar?Vejamos por exemplo: 

- flores, raizes, sementes; 

- árvores e plantas diversas, com e sem flores, em seu ciclo de 
crescimento; 

- vegetais inferiores: musgos, líquens, algas, samambaias; 

-pássaros, insetos (moscas, formigas, abelhas, gafanhotos, etc) 

ankmais domésticos (galinhas, cachorros, patos, etc.), aranhas e 

suas teias, caracóis, etc.; 

- orvalho nas plantas, poças d'água, etc; 

vários tipos de rochas, areia, lama e os animais que ali são en 

centrados; 

balanças e gangorras que ilustram os princípios científicos. 

Se o passeio for realizado com um objetivo prático, os re 

sultados serao melhores ainda. Por exemplo: uma turma de 4~ série 

poderá realizar um passeio, logo após um temporal ou chuva bem for 

te, para observar o efeito da água no solo (erosão). Os alunos deve 

rao registrar todos os fatos observados, de preferência desenhando 

o que observaram. Durante o ano letivo, deverão realizar vários pa~ 

seios ao mesmo local, na época da seca e nas estações chuvosas, sem 

pre anotando o que observam. 

Depois de todos os passeios, os alunos analisarão todas 

as anotações feitas e só então chegarão a uma conclusão. Poderã0 

ainda, completar as observações com informações obtidas em livros e 

revistas. Agindo dessa maneira, eles perceberão a importância da 

realização de várias observações para que possam chegar a uma con 

clusão (atitude científica). Aprendem1 ainda, que é importante obser 

var atenta e corretamente para que suas anotações sejam exatas e 

precisas. 
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As crianças poderão também observar,com 

facilidade 1na própria sala de aula. Por exemplo: 

- sementes e as etapas de sua germinação; 

- a morfologia externa (pelo número de patas,pa~ 

tes do corpo, antenas, etc.) de animais como:sa 

pos; rãs, formigas, abelhas, coelhos,cachorros, 

gatos, passarinhos, etc; 

esqueletos de animais; 

as partes de uma flor (pétalas, sépalas, andro 

ceu e gineceu); 

- as rochas mais comuns da sua região; 

as mudanças de estados físicos da água, etc. 

Só por meio da observação cuidadosa é que os alunos conh~ 

cerao melhor os fenômenos que os cercam. Sem isto, as experiências, 

excursoes e recursos audiovisuais sao praticamente ineficientes. 

Se os seus alunos aprenderem a observar bem o que ocorre 

a sua volta, aprenderão muito mais do que você imagina. 

C - REALIZANDO ATIVIDADES EXTRA-CLASSE 

O ensino de Ciências favorece muito a realização de ativi 

dades extraclasse, isto é, as atividades realizadas pelos alunos 

fora ou além do horário normal das aulas ou1 ainda, em outros locais 

que nao a sala de aula. 

são várias as atividades extraclasse. Neste módulo, va 

mos nos referir às mais comuns: 

i' EXCURSÕES 

Urna excursao se constitui num recurso de ensino muito va 

lloso, porque além de permitir aos alunos a observação dos fenôrne 

nos naturais no próprio local onde ocorrem, perrnite1 tarnbém, que ut! 

lizern os conhecimentos já adquiridos para interpretar esses fenôrne 

nos. 

As excursoes sao importantes também, porque dão vida ao 

ensino de Ciências e fornecem informações que auxiliam na soluçãode 

vários problemas. Mas para que as suas excursões alcancem o suces 
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so desejado e tornem seus alunos ansiosos para realizá-las, e prec~ 

so que você tom~ os seguintes cuidados: 

- só realize uma excursao se houver um motivo real que a justifique; 

- e nio esqueça! Seus alunos devem conhecer esse motivo e saber tam 

bém o que deverão observar durante a excursão. Para isso, você 

pode elaborar um roteiro que deverá ser seguido. A excursão deve 

estar sempre integrada com o trabalho que se desenvolve em sala 

de aula. 

e Desperte o interesse da turma pela excursao. Anime e estimule seus 

alunos! 

e Estabeleça com os alunos as regras de conduta que deverão ser se 

guidas durante a excursão. Lembre-se de que estarão representando 

sua escola e portanto, suas atitudes deveria ser exemplares. Isto 

nao significa porém, que a disciplina deverá ser rígida a ponto 

de inibir as crianças. 

e Elabore com todo cuidado a excursao: a escolha do local, o 

rial necessário para coleta de animais, plantas e rochas, 

.sacos plásticos 

.sacolas 

.vidros grandes e pequenos, com tampas 

.pinças 

.tesouras 

.facas e canivetes 

.caixas de papelão 

.vidros com álcool 70 %, etc. 

mate 

Se possível, leve uma máquina fotográfica para registrar 

melhor os fatos observados. Não esqueça de determinar o meio de lo 

comoçio a ser utilizado (Ônibus, trem,etc.), a duração da excursão, 

o tipo de roupa que os alunos deverão usar e ta~ém, e isso é muito 

importante, o material para primeiros socorros (gase, algodão, iodo 

ou mertiolate, álcool e esparadrapo). Num dos módulos de Programa de 

Saúde, você receberá instruções sobre primeiros socorros que serao 
muito úteis numa excursio. 

• Se possível, visite com antecedência o local onde será realizada 

a excursão. Ajudará no planejamento da mesma. 
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• Não apresse seus alunos! Lembre-se de que nem todos estão capac! 

tados a observar os fatos rapidamente. 

e Os objetivos da excursão serão atingidos plenamente se forem rea 

lizadas atividades complementares tais como: debates, troca de in 

formações e principalmente a elaboração de um relatório simples mas 

preciso sobre o que foi observado e coletado. ~ interessante também 

que os alunos organizem um pequeno museu com o material recolhido. 

Você já ~dent~ó~cou a~ hab~l~dade~ que ~ao de~envolv~da~ 

pelo~ aluno~ com a ~eal~zação de excu~~õe~ ? Veja ~e ace~tou ... 

Numa excursão os alunos têm excelente oportunidade de 

treinar a observação, a coleta de plantas e animais, o uso e os cui 

dados com os materiais utilizados. Além disso, uma excursao, por 

propiciar um contato mais íntimo com o meio ambiente, desperta nos 

alunos o amor à natureza e o desejo de preservá-la. 

Vou c~tan exemplo~ de excu~~õe~ que você, dependendo da~ 

ca~acte~z~t~ca~ da ~ua ~eg~ão, pode~â ~eal~za~ com ~eu~ aluno~. 

Excursão em pedreiras 

Das pedreiras se extraem pedras para meios-fios, paralel~ 

pípedos, ou para produção de cascalho e saibro. Os alunos deverão 

formam listras ou estrias. 

observar que a pedreira é formada por 

uma rocha muito dura chamada 

ou então por gnaisse. 

granito 

Você aprendeu nos módulos de 

Ciências, que tanto o granito quanto o 

gnaisse são formados de mica, feldspato 

e quartzo. Podemos diferenciá-los po~ 

que no granito esses materiais estão 

misturados e no gnaisse os minerais 

Os alunos deverão recolher amostras de rochas para proc~ 

rarem identificar os seus componentes: a mica, também chamada de ma 

lacacheta, geralmente de cor preta e que descasca facilmente porque 

é formada de lâminas muito finas; os feld~~atos, de cor rosea e que 

refletem a luz; e o quartzo que se assemelha a graos de areia. 

Chame a atenção das crianças para os veios ou faixas que 

aparecem nas rochas. Deverão observar também a cobertura das rochas, 

isto é, a camada de argila ou barro e, em cima desta, a camada fina 

de terra preta, rica em detritos orgânicos (húmus) recoberta de ve 
- 12 -



getação. 

Corno complementação da excursao, os alunos poderão reali 

zar urna pesquisa bibliográfica para obter mais informações sobre as 

rochas observadas, suas transformações (por exemplo: o quartzo ori 

gina a areia) e utilidades para o homem. 

6RANITO 6NAtS9E AREIA 

~Excursão em região de matas 

Nessa excursao, os alunos deverão observar o seguinte: 

- as grandes árvores que formam a 

floresta (seu tamanho, a disposi 

ção das suas folhas, suas flores, 

o aspecto do caule, os cipós que 

se entrelaçam). O solo hurnoso ri 

co em detritos, que forma urna ca 

rnada úmida e espessa; 

- os animais que vivem no solo 

formigas, aranhas, lacraias, go~ 

golôs, caramujos, larvas de inseto, sapos, etc.; 

- as plantas parasitas que vivem sobre outras plantas - cactos, or 

quídeas e samambaias; 

- a ausência de capim sobre o solo; 

- as árvores pequenas que ainda estão se desenvolvendo; 

- a diferença de temperatura e umidade dentro e fora da mata; 

- os pássaros, os insetos e outros animais que vivem na mata: borbo 

letas, lib~lulas, besouros, moscas, cigarras, gafanhotos, louva-a

deuses, bichos-pau, pererecas, etc. 

-o fato de alguns insetos se confundirem com as arvores e rochasp~ 

ra se defender (mimetismo) 

Ex: bicho-pau 
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Como complementação poderão realizar pesquisa 

bliográfica ou entrevistas com fazendeiros e 

bi . 
agr~ 

nomos, para obterem mais informações ou respostas 

para suas dúvidas. 

Você deve aproveitar também, para explicar que nao 

se deve queimar as matas após a retirada da madei 

ra, porque o fogo destrói as árvores pequenas, os 

arbustos e a camada de humus, modificando o meio, dificultando are 

constituição da mata e tornando o solo mais pobre. 

EXCURSÃO EM REGIÃO DE PRAIA J 
Você deve orientar seus alunos para que observem e se e 

possível coletem: 

e a vegetação típica que e encontrada nas regiões onde nao chega a 

água salgada. (Aproveite para explicar que onde a água bate nãose 

desenvolvem plantas devido ao movimento constante das marés}; 

e a areia que constitui a praia e os animais que ali estão enterra 

dos: siris, caramujos, tatuís, etc. Coletar também conchas de 

rios tipos; 

e os diversos tipos de peixes (tamanho, cor, forma, nadadeiras}; 

~ 

v a 

e algas e animais que se fixam sobre rochas ou outros lugares onde 

·chega a água salgada: anemonas, mexilhÕes, cracas, ostras, etc; 

ANÊ!1DNA 
..... 

MEXILJIAD ()STRA 

• animais que se arrastam no fundo arenoso: siris, caranguejos, ca 
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ramujos,estrelas do mar, etc: 

SIRI CARAVELA CARANGUEJO ESTI?ELA DO MAR 

e animais que flutuam: águas-vivas e caravelas. 

Os animais coletados deverão ser acondicionados da segui~ 

te maneira: 

e os peixes mortos (pequenos) deverão ser colocados em vidros com 

álcool, tornando o cuidado para que fiquem bem imersos; 

e os peixes vivos poderão ser colocados em vidros com água salgada, 

mas morrerao em pouco tempo; 

e também deverão ser colocados em vidros com álcool: os caranguejos, 

os tatuís, siris, anêrnonas, mexilhÕes, ostras, águas-vivas e car~ 

velas. (Cuidado ao pegar as águas-vivas e caravelas pois possuem 

em seus tentáculos células gue, ao serem tocadas, deixam sair urna 

s1ilistância gue produz "queimaduras" nas pessoas); 

e a!> estrelas do mar poderão ser deixadas ao ar livre para secar. 

L_:~CURSÃO EM REGIÃO DE CAMPO J 

Oriente seus alunos para que observem: 

- a vegetação rasteira constituída por diferentes tipos de capins e 

plantas herbáceas que se prestam à alimentação do gado e à prod~ 

ção de forragem; 

os animais que ali vivem: veados, codornas, pássaros, aranhas, in 

setos, etc; 
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- as árvores, algumas juntas, formando uma pequena mata ou, à vezes, 

separadas umas das o~tras, e a sua casca grossa que lhes dá prot~ 

çao. 

Como complementação, pesquisa bibliográfica para obtenção 

de mais informações sobre as árvores características da região. 

Neste módulo procuramos dar somente uma orientação para a 

realização de excursões visando ao ensino de Ciências. Mais detalhes 

sobre a t~cnica você encontrará nos módulos de "Didática de Estudos 

Sociais". 

~ Vejamos agora de que maneira voce e os seus deverão proceder 

para montar coleções de animais, plantas ou rochas. De preferê~ 

cia, as coletas deverão ser feitas durante as excursões. 

Comecemos pelos insetos: 

I COMO CriPTURÂ-LOS ? 

Primeiramente você deverá confecionar com seus 

uma ou mais redes entomológicas, da seguinte maneira: 

alunos 

- com um arame de 2 a 3 mm de espessura faça um arco circular de 

cerca de 30 em de diâmetro, enrolando as duas pontas livres entre 

si numa extensão de 10 em; 

- fixe essa parte num cabo de madeira, cilíndrico {cabo de vassoura 

ou bambu), de uns 60 em de comprimento; 

- faça um saco de filó de fundo bem arrendondado, parecido com um 

coador, com cerca de 60 em de comprimento e cosa-o ao redor do ar 

co de arame. 

Pronto! Você já possui a rede. Veja agora corno de 

vera manejá-la para capturar os insetos: 

- coloque a rnao direita na ponta do cabo e a es 

querda no meio; 

- dê um golpe rápido sobre o inseto que deseja caE 

turar, esteja ele pousado ou voando. 

- Assim que ele for apanhado, vire a rede para a direita ou esqueE 

da, a fim de dobrar o saco de filó, impedindo que ele fuja ou en 

tão, inverta a boca da rede para baixo. 

E agora, você deverá retirar da rede os insetos 

dos assim: 

captur~ 

e borboletas, lavadeiras (lib~lulas), gafanhotos, besouros, louva-a 
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deuses, serao retirados da rede desse modo: - segure o inseto por 

~ do filó com a mão esquerda; vire a rede pelo lado do avesso 

e apanhe com a outra mão. 

e insetos perigosos como marimbondos e abelhas deverão ser retirados 

com o auxílio de pinças ou com um vidrinho, que será introduzido 

na rede de modo a obrigar o inseto a penetrar nele. 

Matá-los é fácil. As borboletas e lavadeiras poderão ser 

colocadas vivas em envelopes triangulares de papel e colocadas em 

uma lata. Na lata você deverá colocar um pedaço de algodão embebido 

em éter. Os envelopes poderão ser confeccionados com jornal ou ou 

tro papel qualquer, de acordo com os desenhos abaixo: 

, , 

(a) 

n--+---tiros de pape.! 

, , 
(b) 

Os outros insetos deverão ser colocados 

num "frasco mortífero", feito deste mo 

do: 

coloque no fundo de um frasco de vi 

dro uma camada de algodão embebida em 

éter, recoberto por uma rodela de co~ 

tiça, papelão ou tela de arame. Colo 

que,.também, umas tiras finas de papel 

higiênico, para evitar que os insetos mortos fiquem grudados uns 

nos outros. 

Os insetos deverão ser prepar~ 

dos assim: 

borboletas, mariposas, gafanhotos e ba 

ratas deverão ser montados antes que 

sequem e fiquem duros, com as asas es 

tendidas para os ladosJhorizontalmenta 

Consegue-se isso, ajustando-se seu corpo numa fenda feita 

em uma caixa de papelão, esticando as asas para os lados e prenden 

do-as com tiras de papel fixadas por alfinete ou durex. 
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~----------------------------------~ 

Toaos os 1nsetos para a coleçao se 

rão montados com alfinetes bem com 

pridos~que devem atravessá-los pelo 

tórax e acompanhados de uma etiqu~ 

ta de papel, espetada no alfinete , 

onde ser ao es;cri tos o nome do coletor, do inseto, local e data da 

coleta. 

Os ~nsetos deverão ser guardados em caixas onde se 

cou naftalina• em pó ou em bolinhas para evitar o mofo. 

colo 

Você talvez esteja perguntando - "Mas como vou classifi 

car os insetos"?" Não é tão difícil como está pensando. Você e seus 

alunos poderão classificá-los de acordo com sua alimentação, hábi 

tos, local onde habitam, locomoção, etc. Assim, vocês poderão agrE 

pá-los em: 

e insetos que comem folhas, 

e insetos mas.tigadores, 

e insetos caseiros, 

e insetos sociais, 

e saltadores, 

e corredores, etc. 

Não há necessidade de agrupá-los de acordo com a classifi 

caçao científica. Isto será feito mais tarde, nas filtimas séries do 

19 grau. O que importa, realmente, é que os alunos estudem os inse 

tos colecionando-os, montando-os, anotando os seus hábitos e organ! 

zando um relatório o mais ilustrado possível. 

Por enquanto, só nos referimos aos insetos, mas a coleção 

de sua escola poderá ter também outros animais como: 

1 - Sapos, girinos e ras: 

são coletados em quintais ou à beira de lagoas, 

lagos ou ainda em locais úmidos. Devem ser afo 

gados em álcool fraco (uma ou duas horas) e de 

pois transferidos para vidros contendo álcool 

a 70%; 

Para se obter álcool a 70%, deve-se 

assim : 
proceder 

Colocar 70 cm3 de álcool a 96% (é o que se co~ 
pra em armazéns para uso doméstico) em um recipiente e acrescentar 

26 cm3 de água. Misturar bem. Fácil, não ? 
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2- Caranguejos e siris~ 

3 - Tatuzinhos: 

Podem ser apanhados facilmente com peneiras. Devem 

ser colocados em vidros contendo álcool a 70%; 

são encontrados em ambientes úmidos e escuros1 sob 

etc. Podem ser colhi 

dos com a mao ou com a pinça e colocados no álcool 

70%; 

4- Caracóis, caramujos, lesmas: 

5 - Vermes · 

são capturados em lugares úmidos e nas hortas. De 

vem ser colocados em vidros com álcool 70%; 

Podem ser conseguidos em laboratórios de 

análises clínicas ou em matadouros e frig~ 

ríficos. são conservados em vidros contendo 

formol. O formol pode ser comprado em farmá 

cias. 
Alguns cuidados devem ser tomados quando se 

usa o formol, pois e uma substância muito forte. 

As mãos das pessoas "descascam" e seus olhos ficam irritados e lacr! 

rnejantes. Além disso, qualquer corte ou arranhadura em contato com 

o formol arde muito e inflama. 

Por isso, aconselhamos que use luvas de borracha ou proteja 

mãos usando um saco de plástico. 
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6- Centopéias (ou lacraia), piolho de cobra: 

7 - Minhocas 

8 - Aranhas 

são encontrados embaixo de folhas secas, pedras, 

troncosde árvore podres, pilhas de lenha, etc. Na 

captura das lacraias você deve tomar certos cuida 

dos para evitar acidentes por envenenamento Assim, 

deve remover paus podres, lenha, pedras etc., com 

um pedaço de pau ou outro objeto qualquer e pegar 

o animal com uma pinça. Também são conservados em 

álcool 70%; 

Lembre-se : nunca coloque a mao em buracos escuros 

ou tocas de animais. ~ muito perigoso, pois voce 

não sabe o que poderá encontrar. 

Podem ser encontradas em jardins ou hortas e sao 

conservadas no álcool 70% ou no formol; 

Devem ser capturadas sempre com o máximo cuidado 

porque algumas são venenosas.Por isso, todo o cui 

dado é necessário. Podem ser capturadas com uma 

pinça ou então com o auxilio de uma caixa de fósfo 

ro vazia~ abre-se a caixa e emborca-se sobre a ara 

nha. Em seguida, fecha-se a caixa sem levantá -la, 

deixando o exemplar preso. Nunca pegar com ~ maos: 

Conserve-as em vidros com álcool 70% 

Ao se capturar com a pinça uma aranha viva, nunca 

se deve apanhá-la pelas pernas, pois a perna pode 

se quebrar e a aranha se l~berta, podendo vir para a mão do coletor(da 

pessoa que a captura). 
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Você já tem a~ in~t~uçõe~. Ago~a, com boa vontade, em po~ 
co tempo você e ~eu~ aluno~ 6o~ma~ão uma boa coleção de animai~ e 
com o~ ~elatô~io~ o~ganizado~ a pa~ti~ da~ ~ua~ ob~e~vaçõe~, coiéta 
~ão inúme~a~ e excelente~ in6o~maçõe~ que ~e~ão ext~emamente 
em toda~ a~ atividade~ didática~. 

Anime-~e ! Quando começa~ ve~a que i uma atividade e6timu 
lante e inte~e~6ante. Mão~ ã ob~a ! 

Vamo6 pa66a~ ago~a pa~a a~ planta~.~ muito fácil coletar 

e colecionar plantas. Para a coleta, é necessário somente que você, 

com um canivete, uma faca ou outro instrumento qualquer, corte um 

ramo da planta desejada. ~ importante que a amostra coletada tenha 

pelo menos um palmo de comprimento. Prefira ramos com flores e fru 

tos. As plantas pequenas podem ser coletadas com as raízes também. 

Depois de recolher amostra deverá ser coloca 

da sobre 4 folhas de jornal, dobradas ao meio. 

Tome cuidado para que as folhas fiquem bem es 

ticadas. Cubra a amostra com mais 4 folhas de 

jornal e coloque novas amostras sempre inter 

calando o jornal entre elas. 

Quando acabar, deposite a pilha de jornal e amostras en 

tre duas tábuas ou lâminas de papelão e amarre bem. Exponha ao sol 

e troque diariamente o jornal Úmido por outro seco. Em geral, em 

uma semana a secagem está pronta. 

Com esta técnica é retirada toda a agua da planta,que se 
~ 

cara e assim se 
~ 

conservara. 

Em seguida, você deverá colar com durex a amostra sobre 

uma folha de papel branco ou cartolina, que depois será grampeada 

num álbum. As plantas cujas folhas são muito grossas, como o cacto, 

podem ser conservadas em álcool 70%. Também os frutos carnosos P9 

dem ser conservados dessa maneira. 

Assim como você classificou os insetos, isto é, sem se 

preocupar com a classificação científica, poderá classificar as pla~ 

tas. Procure basear-se na sua utilidade, no ambiente em que vivem , 

no seu tamanho, etc. 

Por exemplo: 
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# aquáticas aguapés, elódeas, vitórias -

gias, etc. 
r e 

na sombra 
Classificação de 

trepadeiras 

acordo com a AM 

BIENTE em que vi na umidade 

em pedras 
vem. 

parasitas 

Classificação de herbáceas 

acordo com o TA arbustos 

MANHO. ~ 

arvores 

begônias, avencas, samambaia et~ 

chuchuzeiro, aboboreira,parreir~, 

etc. 

musgos, samambaia~,etc. 

líquens, cactos, etc. 

cipó-chumbo, erva-de-passarinh~ 

etc. 

agrião, hortaliças,capim, etc. 

azáleas, jasmim branco,roseiras, 

manacá, etc. 
mangueira, pinheiro,ipês, aca 

cias, etc. 

E po~ Último, vejam o ~.> c.omo .6e monta uma c.oteção de ~o 

c.ha~.>. 

As amostras poderão ser coletadas du 

rante as excursões, pelos alunos ou 

por você. Para uma classificação 

mais correta procure o auxílio de 

um professor de Ciências de Sa. a 

8a. série, mas os alunos poderão 

classificá-las de acordo com a sua 

dureza, local onde sao encontradas, cor, utilidade, etc. 

As amostras de rochas que poderros comprar em lojas, serao 

de grande ajuda na classificação. 

Mas nao esqueça ! O importante e que as próprias crian 

ças organizem a coleção conseguindo o material em passeios e ex 

cursoes. 

Outra atividade extraclasse que você e seus alunos pod~ 

rão realizar facilmente é a organização de uma ~H~O_R_T_A ___ N~O~ ____ T_E_R_R_E __ N_O 

DA ESCOLA. 
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A horta, além de possibilitar aos alunos 
- ' a observaçao direta da germinação das sementes, do 

desenvolvimento dos vegetais etc., permite a aqui 

sição de inúmeras informações sobre as plantas e 

seu cultivo. 

Além disso, você poderá, com as verduras 

e legumes colhidos, conplerrentar a merenda escolar dos 

alunos, modificando dessa forma os seus hábitos 

alimentares e contribuindo para "derrubar" certos 

tabus relativos a esses alimentos. Com toda a cer 

teza, as crianças irão se entusiasmando e talvez 

até incentivem seus pais para que façam uma horta em suas casas. 

A~ in~t~uçõe~ pa~a a o~ganização da ho~ta voQê já ~eQebeu 

no módulo n9 11, de CiênQia~ 

Na OQa~ião em que 6o~ o~ganiza~ a ~ua ê Qonveniente que 

~eveja o módulo Qitado. 

E lemb~e-~e : A~ ~eme.nte~ pode~ão ~e~ QOn~eguida~"g~áti~" 

no~ po~to~ da SeQ~eta~ia de Ag~iQultu~a, onde voQê enQont~a também 

6olheto~ ilu~t~ativo~ que lhe 6o~neQe~ão toda~ a~ in6o~maçõe~ neQe! 
~á~~a~. O~ ag~ônomo~ ~ 6unQioná~io~ da SeQ~eta~ia da Ag~iQultu~a 

também e~tão ~emp~e p4onto~ pa~a ajuda~ a todo~ que o~ p~oQu~am. 
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V I I  -  POS -  T E S T E

\Joce acabou o e&ttudo d eòte  modulo. AgoAa, paAa veAi f icaA o
òeu apAovcitamento, fie&powda ao pÕ&-teòte que &e &egue. Tenho ceAte
za de que não encontAasiã tss.nkuma d i f i c u l d a d e .

1. NO ESPAÇO EM BRANCO, EM CADA UMA DAS SEGUINTES AFIRMAÇÕES INCOM 
PLETAS, ESCREVA A PALAWJRA OU PALAVRAS QUE TORNEM COMPLETAS E VER 
DADEIRAS AS AFIRMAÇÕES.

a) As crianças nao aprendem tudo somente pela experimentação. Apren 
dem também lendo revistas, jornais e________________________ .

b) No ensino de Ciências, os livros didáticos devem ser utilizados
pelos alunos como fonte de__________________________ para consegui
rem______________________ às suas dúvidas.

c) Quanto mais livros e revistas forem utilizados, mais_____________
será a leiitura.

d) O material para leitura, deverá ser selecionado de acordo com o 
interesse e grau de_____________________________mental dos alunos.

e) Observar corretamente alguma coisa significa usar de modo inteii 
gente os n o s s o s ___________________________ .

f) Durante um passeio os alunos deverão registrar todos os__________
 observadios para que possam depois elaborar um
_____________________________completo e preciso.

g) Sem uma_________________________ cuidadosa, as experiências e excur
ções são praticamente ineficientes.

h) Chamamos de “atividades_________________________ " as atividades rea
lizadas pelos alunos líora ou além do horário normal das aulas. Ou 
ainda em outros locais que não a sala de aula.

i) Durante uma excursão os alunos observam os fenômenos_____________
no local onde eles ocorrem e utilizam os_________________________ja
adquiridos para interpretá-los.

j) Excursão, coleções e jardinagem são exemplos de atividades_______

2. ASSINALE AS RESPOSTAS CERTAS, COLOCANDO UM X NOS PARÊNTESES. PODE 
HAVER MAIS DE UMA EM CADA QUESTÃO :

A) PARA QUE SUA EXCURSÃO SE TORNE UM SUCESSO Ê NECESSÁRIO QUE:
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a - ( ) a excursão esteja integrada com o trabalho que desenvolve 
em sala de aula.

b - ( ) haja um motivo real para sua execução;
c - ( ) os objetivos a serem alcançados sejam conhecidos somente

pelo professor;
d - ( ) os alunos se sintam interessados e atraídos pela ativida 

de.

B) DURANTE UMA EXCURSÃO, OS ALUNOS TÊM EXCELENTES OPORTUNIDADES PARA: 
a - ( ) ficar sozinhos;
b - ( ) treinar a observação;
c - ( ) coletar plantas e animais;
d - ( ) desenvolver suas habilidades artísticas.

C) UMA HORTA ORGANIZADA NO TERRENO DA ESCOLA, PERMITE:
a - ( ) a observação do desenvolvimento dos vegetais;
b - ( ) a obtenção de verduras e legumes frescos para alimentação 

dos alunos;
c - ( ) a modificação dos hábitos alimentares dos alunos;
d - ( ) a aquisição de atitudes indesejáveis.

3. NUMERE A SEGUNDA COLUNA DE ACORDO COM A PRIMEIRA:
SÃO ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DESSAS REGIÕES:
(a) região de mata 1- ( ) caranguejo
íb) região de campos 2- ( ) veado
(c) praia 3- ( ) solo rico em húmus

4- ( ) anémona
5- ( ) caravela
6- ( ) codornas
7- ( ) capim
8- ( ) grandes árvores
9- ( ) plantas herbáceas

10- ( ) siri
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QuaZ úot o ieu heiuZtado ? Se você. acehtou no mZntmo 25 

heipoitai, mcuò pa.ha.bcni> Seu citado fiot mutto bom c Zhc deu con 
dtçõei de p a n a h  paha o phÕxtmo moduZo.

Pohêm, não detxe de dah uma oZhadadtnha na Áttvtdade de 
Enhtquectmento. Gahanto que vat goitah.

Mai ie o ieu heiuZtado não faoi mutto bom, não ie pheo 

cupe. P a n e  paha ai attvtdadei do nZveZ de iupohte e heaZtze ai ta 

hC{{ai que Zã eitão tndtcadai. No phoxtmo pÕi-teite voce ie iathã bem 
meZkoh. 0 tmpohtante e não deianlmah .'

V I I I  -  PROCEDIMENTOS E A T I V I D A D E S  -  Ní v e l  de S uporte

ReZeta caZmamente e com todo o cutdado eite mÕduZo.Em ie 
guida, phocuhe heipondeh iem c o m u Z t a h  o texto, ai pehguntai abatxo. 
Mahque com um X aqueZai que não ioubeh heipondeh e p a n e  paha a p>iõ 
xtma. Se fiohem muttai, tohne a Zeh o moduZo com mati atenção, eitu 

dando-o de acohdo com ai tnithuçõei conttdai no moduZo nÇ 90 , de 
Vldãttca de Ctencta. Mai, io &aça t n o  depoti de tentah heipondeh ai 
demati pehguntai.

Comecemoi:

1 - QUAIS SÃO AS TÉCNICAS DE ENSINO CITADAS NESTE MÕDULO?
2 - POR QUE A LEITURA Ê IMPORTANTE NO ENSINO DE CIÊNCIAS ?
3 - QUE CUIDADOS DEVEM SER TOMADOS PARA QUE A LEITURA SE TORNE UMA

AJUDA AO ENSINO DE CIÊNCIAS ?
4 - QUE SIGNIFICA "OBSERVAR CORRETAMENTE ALGUMA COISA" ?
5 - CITE ALGUNS ANIMAIS E PLANTAS QUE PODERÃO SER OBSERVADOS PELOS

ALUNOS DURANTE UM PASSEIO NO PÂTIO DA SUA ESCOLA.
6 - CITE ALGUMAS COISAS QUE PODERÃO SER OBSERVADAS PELAS CRIANÇAS NA

SALA DE AULA.
7 - POR QUE OS ALUNOS NÃO OBSERVAM TODOS AS MESMAS COISAS ?
8 - QUAIS AS ATIVIDADES EXTRACLASSE QUE VOCÊ PODERÁ REALIZAR COM

SEUS ALUNOS PARA ENRIQUECER O ENSINO DE CIÊNCIAS ?
9 - 0  QUE VOCÊ DEVERÁ FAZER PARA QUE SUAS EXCURSÕES SE TORNEM UM 

SUCESSO ?
10 - QUE HABILIDADES SÃO DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS COM A REALIZAÇÃO 

DE EXCURSÕES ?



GABARITO DO POS - TESTE

Município:______________________________ data da correção_______________

Cursista :________________________________________________________________

Módulo n9 92

Ccn&iAa òuas  A c s p o s t a s .  Você a c c A t o u  s c  A csp on d eu :

1 .
a) livros d) desenvolvimento h) extradasse
b) consulta;respostas e) sentido i) naturais-conhecimen

tos
c) eficiente ou proveitosa f) fatos;relatório j) extradasse

g) observação

A) 
a - 
b - 
d -

(X)
(X)
(X)

B)
b - (X)
c - (X)

C) 
a - 
b - 
c -

(X)
(X)
(X)

3.
1. (C)
2. (B)
3. (A)
4. (C)

5.
6 . 

7.

(C)
(B)
(B)

8. (a)
9. (B)

10. (C)

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL
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11 - ESCOLHA UM LOCAL PARA EXCURSIONAR FUTURAMENTE COM SEUS ALUNOS
E RELACIONE O QUE ELES DEVERÃO OBSERVAR DURANTE A EXCURSÃO.

12 - QUE MATERIAIS SÃO NECESSÁRIOS PARA A COLETA DE INSETOS ?
13 - COMO DEVERÃO SER RETIRADOS DA REDE OS INSETOS PERIGOSOS ?
14 - ONDE SÃO ENCONTRADOS, COMO DEVEM SER COLETADOS E CONSERVADOS

OS SEGUINTES ANIMAIS: SAPOS, RÃS, ARANHAS, TATUZINHOS, CARA
COlS, LESMAS, CENTOPÉIAS E MINHOCAS ?

15 - DESCREVA A TÉCNICA USADA PARA A SECAGEM DE PLANTAS.
16 - COMO VOCÊ CLASSIFICARIA AS PLANTAS COLETADAS ? CITE EXEMPLOS.
17 - QUAIS SÃO OS MOTIVOS QUE JUSTIFICAM A ORGANIZAÇÃO DE UMA HOR

TA NA ESCOLA ?

V epols  de teAmlnada a t a A e f ia ,  Aesponda  ao p Õ s - t e s t e  que
s e g u e .

IX  -  POS -  T ES T E - Nível de Suporte

ObseAve a s  I n s t A u ç õ e s :

1) COLOQUE, NOS PARÊNTESES, A LETRA C SE A AFIRMAÇÃO ESTIVER COR
RETA E A LETRA E SE A AFIRMATIVA ESTIVER ERRADA. NO ÚLTIMO CA
SO, SUBLINHE A PALAVRA OU AS PALAVRAS QUE TORNAM A AFIRMAÇÃO ER
RADA.
a - ( ) A leitura ê um dos meios importantes para a aprendizagem 

de Ciências.
b - ( ) Os alunos encontram nos livros as respostas para suas 

dúvidas, a solução para seus problemas e informações so 
bre os assuntos que estão sendo estudados.

c - ( ) Devemos utilizar somente um livro didático nas aulas de 
Ciências.

d - ( ) O ensino de Ciências não permite aos alunos o desenvol. 
vimento da sua habilidade de observação.

e - ( ) Quando observamos algo corretamente, usamos os nossos 
sentidos: visão, audição, tato, gustação e olfato, de 
maneira inteligente.

f - ( ) Durante um passeio ou excursão, todos os alunos fazem as
mesmas observações porque apresentam o mesmo grau de de 
senvolvimento mental.
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g - ( ) As observações realizadas durante unia excursão deverão ser
completadas com informações obtidas em livros e revistas.

1h - ( ) Numa excursão não há muita coisa para ser observada.
i - ( ) Sô mediante uma observação cuidadosa é que as crianças co

nhecerão melhor os fenômenos que as cercam.
j - ( ) Não há necessidade de se estimular os alunos para uma ex

cursão, pois esta atividade é sempre interessante.
2) NO QUADRO ABAIXO, VOCÊ ENCONTRARA VÁRIAS PALAVRAS. ALGUMAS SERVI 

RÃO PARA COMPLETAR AS SEGUINTES FRASES :
plantação - húmus - pinça - quintais - alimentares - molhado 
sol -temperatura - mortífero - capim - abelha - úmido 
cultivo ~ lagoa — debates - merenda - caravelas - anémonas 

úmidos - vidrinho - alcool 70% -ãguas-vivas - relatórios -
ancinho«

a) Os objetivos da excursão serão atingidos plenamente se forem 
realizadas atividades complementares como debates e elaboração 
de____________________________ .

b) Durante uma excursão numa região de mata, os alunos deverão ob 
servar entre outras coisas, o solo rico em ,
a ausência de e a diferença de _
dentro e fora da mata.

c) Numa praia, os alunos deverão observar e coletar vários animais. 
Entre estes, podemos citar a s  e a s __________

_______ que flutuam na água.
d) Ê necessário tomar muito cuidado quando se coletam insetos como

maribondos e  _________________ . Deverão ser retirados da rede
com o auxílio de um vidrinho ou com u m a _______________________•

e) Para matar os insetos, devemos colocá-los num frasco___________.
f) Os sapos, rãs e girinos são coletados facilmente em quintais 

e lugares_______ __________________ .
g) Na conservação de caranguejos, siris, caracóis, e lesmas usa

mos __________________   -
h) Uma horta possibilita aos alunos a aquisição de inúmeras infor

mações sobre as plantas e s e u ___________________  •
i) Com as verduras e legumes colhidos na horta, você poderá com

plementar a _____  ______________ dos seus alunos, além de con
tribuir para alterar os seus hábitos _____________________  •

j) A horta deverá ser organizada num lugar que receba muito ______
_   e não seja excessivamente__________________ •
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GABARITO -POS-TESTE - Nível de Suporte

MUNICÍPIO: data de correção:
Cursista:

N9 do Módulo: 92

l ) a -  (C) f - (E) todos; os mesmos
b - (C) g - (C)
c - (E) somente um h - (E) não
d - (E) não i - (C)
e - (C) j - (E) não; sempre

2) - a - relatórios
b - húmus; capim; temperatura 
c - caravelas; águas-vivas 
d - abelhas; pinça 
e - mortífero 
f - úmidos 
g - álcool 70% 
h - cultivo
i - merenda; alimentares 
j - sol; úmido (ou molhado).

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL
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X - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 

Sua coleção de animais ficará completa e interessante se 

possuir além de animais conservados em líquidos, alguns esqueletos. 

Montar esqueletos não é tão difícil como parecer. 2 neces 

sário somente um pouco de boa vontade e bastante paciência. Você não 

precisa começar montando animais grandes. Inicie com um sapo,uma g~ 

linha ( ou galo) ou uma pomba. 

Se escolher o sapo, mate-o colocando-o numa 

caixa fechada com um pedaço de algodão embebi 

do em éter. Em seguida, com o auxílio de um 

canivete ou faca bem afiados, retire a pele, 

as vísceras e toda a carne, raspando os ossos 

mas sem separá-los. Como esta etapa demora um 

pouco e aconselhavel guardar o sapo na geladeira para que não apodr~ 

ça. 

- ----=--

Com a galinha, galo ou pomba, 

proceda assim: 

- mate-os, depene-os e cozinhe-os 

durante alguns minutos (somente 

o suficiente para que a carne amo 

leça) em água fervente com uma 

colher de bicarbonato de sódio 

que é encontrado em armazens e 

farmácias. 

Retire da panela e com uma te 

soura, faca ou canivete, bem afi 

ados remova com todo cuidado a 

carne dos ossos, sem separá-los. 

~ necessário que os ossos fi 

quem bem limpos. 

Como essa etapa, é demorada, é 

melhor guardar a carcaça em gel~ 

deira ou lugar bem fresco para evitar que se deteriore. 

Para que os ossos, tanto do sapo como das aves, fiquem 

bem claros, coloque a carcaça num rec.piente com água oxigenada, num 

lugar escuro, durante 24 horas, e depois deixe-a secar ao sol ou sob 

uma lâmpada acesa, já na posição certa. 

Se for sapo arrume seus membros de modo a parecer que ele 

vai saltar. 

- 29 -



Se for ave, prenda a carcaça num pedaço de madeira como 
na gravura. Para que o pescoço fique na posição certa, passe um ara 
me fino dentro das vértebras.

Se quiser, poderá envernizar ou passar esmalte branco no 
esqueleto. Isso evitará o aparecimento de fungos.

Mas, se os ossos se separarem durante o processo, não se 
preocupe. Você poderá montar as partes separadas. Cole numa prancha 
de papelão, cartolina ou madeira os ossos, por partes: a cabeça, a 
a coluna vertebral, membros superiores, etc.

EspeA.o que tenha gostado da sugestão. Tenho ce-Ateza de que 
você, com sua cfilatlv Idade, captiicho e boa vontade, enco nt-AaAa opox 
tunldades de enniquecen. e melhoaaa ainda mals os A.ecuA.sos dldãtl 
co-s utilizados nas suas aulas.

X I  -  S U G E S T Õ E S  B I B L I O G R Á F I C A S

SANTOS, Newton Dias - PKatlcas de Ciências - Gráfica Olímpia Edito
ra - Rio de Janeiro.

Folhetos - Distribuidos pela Secretaria da Agricultura.
Almanaque do Pensamento.

LIvaos de Ciências - Editado para o ensino de 19 grau.
Guias paaa os pao faessoA.es - Anexos aos livros didáticos de Ciências.



H

HÃBIL

I

INEFICIENTE
INIBIR

M

MIMETISMO

MORFOLOGIA

destro, que sabe executar alguma coisa com 
perfeição; capaz.

que não é eficiente; ineficaz, 
impedir; impossibilitar; embaraçar,

tendência de diversos animais para tomarem 
a cor e a configuração dos objetos em cujo 
meio vivem ou de outros animais de grupos 
diferentes.
estudo das formas exteriores dos seres 
vos.

vi

PRECISÃO

PROPICIAR

R

REFERIR

T

TABU

exatidão em certos cálculos ou na execução 
de alguma coisa; concisão.
tornar favorável; facilitar; tornar apropri^ 
ado.

narrar; relatar.

mito; proibição sem razão lógica.
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T Í T U L O :  P L A N E J A M E N T O  D E A T I V I D A D E

I -  A S S U N T O :  planejamento de aula£de ci ências

I I  -  M A T É R I A :  didática e pratica de en s i n o

D I S C I P L I N A :  didática de ci ên ci as

I I I  -  P R E - R E Q U I S I T O S :  ter estudado a l g ü n s módulos de ciências físicas 
--------------  E biológicas e at i n g i d o os objetivos neles PRQ.

POSTOS.

I V  -  O B J E T I V O S :

OBJETIVO GERAL
Planejar, em cooperação, o currículo pleno da escola e, indivi^ 
dualmente, as atividades de ensino regular e para classes de re 
cuperação, assim como para festejos folclóricos e cívicos.
OBJETIVO TERMINAL
Elaborar planos de curso, de unidade e de aulas.
OBJETIVOS OPERACIONALIZADOS
AO FINAL DESTE MÓDULO, O CURSISTA DEVERÃ SER CAPAZ DE:
a) selecionar os conteúdos de Ciências, de acordo com os objetivos 

propostos, interesse e nível de desenvolvimento mental dos 
alunos;

b) organizar os conteúdos selecionados, de acordo com os objeti 
vos propostos, interesse e nível de desenvolvimento mental dos 
seus alunos;

c) obter material didático (espécimes animais e vegetais,rochas, 
etc.) , na escola e na comunidade;

d) orientar os alunos para que obtenham e identifiquem o mate 
rial didático;

e) organizar e cuidar do material didático, obtido e/ou confec 
cionado;

f) utilizar o material convenientemente, de modo a evitar aciden 
tes;

g) orientar os alunos para que utilizem corretamente o material 
empregado nas aulas práticas;

h) planejar uma aula de Ciências, levando em consideração a sele
ção e organização de conteúdos realizadas anteriormente.

V -  P R É - T E S T E

Responda  ao p A e - t e s t e  a b a i x o ,  a n t e s  de I n l c l a A  o e s tu d o  d e s t e
modulo .

COLOQUE UM Ç NAS AFIRMATIVAS CORRETAS E UM E NAS AFIRMATIVAS ERRADAS:
1- ( ) Ê muito importante a escolha dos conteúdos de Ciências para as prjL

meiras séries do 19 grau.
2-( ) Os conteúdos selecionados deverão estar diretamente relacionados com

os objetivos do ensino de Ciências.
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3-( ) Os conteúdos não deverão estar^relacionados com as outras maté*
rias, pois as atividades de Ciências são independentes.

4-( ) Não há necessidade de se adequar os conteúdos aos recursos exis
tentes na escola ou na comunidade.

5-( ) Apôs ter selecionado o assunto, o professor deverá listar as
idéias básicas que os alunos deverão adquirir.

6-( ) Na organização dos conteúdos, o professor deverá pesquisar sobre
a existência dos pre-requisitos necessários.

7-( ) O trabalho do professor será mais fácil, se existir na escola um
registro de todos os assuntos e experiências desenvolvidas duran 
te o ano letivo.

8-( ) Cabe somente ao professor obter e confeccionar os materiais didá
ticos utilizados nas suas aulas.

9-( ) 0 professor tem obrigação de identificar todos os materiais tra
zidos â escola pelos alunos.

10-( ) São elementos importantes para a identificação de um animal: o
número de patas, o revestimento do corpo, tamanho e forma.

11-( ) São elementos básicos de um plano de aula: conteúdo,objetivos _ope
racionais, procedimentos, recursos e instrumentos de avaliação.

12-( ) A principal característica de vim plano de aula ê a flexibilidade.
13-( ) Para as aulas práticas de Ciências despertarem interesse, o pro

fessor deverá empregar materiais complicados que não possam ser 
manipulados pelos alunos.

14-( ) Em caso de acidente, o professor deverá colocar em prática os en
sinamentos dados nos módulos de Programas de Saúde.

15-( ) É importante seguir com os alunos certas regras de segurança du
rante as aulas práticas.

GABARITO DO PRfi-TESTE 
C o n c h a  *ua* ie*po*ta*:

1-(C) 6-(C) 11-(C)
2-(C) 7-(C) 12-(C)
3- (E) 8-(E) 13- (E)
4-(E) 9-(E) 14-(C)
5-(C) 10-(C) 15-(C)

V I  -  PR OCEDIMENTOS E  A T I V I D A D E S

Piezado colega I
No* modulo* anteilole* de. Vldátlca de. Ciência*, você. lecebeu 

In^oimaçõe* *obie o* objetivo* e. a* têcnlca* mal* adequadaò olo e.nilno 
de. Clênclcu, b&m como vãfilai 4>ugc6tõc6 de atividade* extn.a cla&*e patia 
neallzati com *eu* aluno*.

Ne*te módulo, você^Kecebenã oAlentaçõe* que o auxlllafiao a 
planejai a* atividade.* de Ciência*.
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A - SELEÇÃO DOS CONTEÜDOS 

Você provavelmente deve estar preocupado com o que vai ensinar 
aos seus alunos. Acertei ? Compreendemos a sua 
oreocupação ! Existem e ocorrem tantos fatos 
interessantes no nosso mundo, que reabmente é a 
difícil selecionar os conteúdos mais adequados 
para serem desenvolvidos com as crianças, nas 
primeiras séries do 19 grau. 

De imediato lembramo-nos de alguns 
assuntos, tais como: os vegetais, os animais e 
seus "habitats", a luz, o som, o calor, tão 
atraentes para os alunos. 

Mas como poderemos selecioná-los de 
maneira a atender os seus interesses,necessidades e capacidades, isto e, 
como adequá-los ao seu nível de desenvolvimento mental ? 

Para auxiliá-lo a selecionar os conteÚdos, vamos estabelecer 
alguns critérios que deverão ser seguidos: 

e Primeiramente, lembre-se dos objetivos do ensino de Ciências. Eles ser 
virão de orientação para o seu trabalho. Por :i..sso, talvez seja bom vo 
cê reler o módulo n9 90 neste momento. 

I 

Será muito mais fácil selecionar os assuntos se os objetivos já 
tiverem sicb determina<bs. Evidentemente, aqueles são os objetivos ge 
rais, mais amplos, que lhe servirão de "guia" em todos os momentos. A 
partir desses, você deverá elaborar os objetivos específicos (ou in~ 
trucionais), menos amplos, que os alunos deverão atingir após a aula 
ou após determinadas atividades, quando, então, serão avaliados. 

Nos módulos de "Currículos e Programas'", você receberá orienta 
ções detalhadas sobre a técnica de redação de objetivos. Consulte~~ 
pre. 

• Procure identificar os interesses dos alunos e utilize-os da melhor ma 
neira possível. Lembre-se de que as crianças se interessam por tudo 
que existe próximo a elas e de que, quando há interesse real e este é 
bem aproveitado, os resultados serão os melhores, e os objetivos, mais 
facilmente atingidos. 

Um detalhe, porém, precisa ficar bem claro: as crianças perd~ 
rão rapidamente o interesse e deixarão de apreciar o assunto, se o seu 
estudo ocorrer de maneira pouco atraente, isto é, se houver somente me 
morização de fatos ou nomes, definições e leituras pouco interessantes 

Contudo1 mesmo que de início o aluno nao esteja muito interessa 
do, passará a apreciar o assunto se a aprendizagem partir de problemas 
reais ou da execução de trabalhos práticos. 

• Não se preocupe em "esgotar" o assunto. Como você já sabe, nessa idade 
as crianças não se interessam em aprender todos os detalhes e também 
não conseguem fazer abstrações. O importante é proporcionar-lhes mui 
tas e variadas atividades, que tornem real e compreensível a aprendiz~ 

- 03 -



gem dos conteúdos.
Ê importam te, também»que os assuntos selecionados estejam sem 

pre relacionados com as experiências vividas pelas crianças, em suas 
casas,nas ruas, passeios, escola,etc.

Lembre-se, ainda, de que haverá outras ocasiões, além das ofe 
recidas pela Escola de 19 grau, em que elas, as crianças, se depararão 
com fenômenos e assuntos científicos.
Faça um levantamento das condições sõcio-econômicas dos alunos e da 
sua comunidade:
- QUAIS AS ATIVIEBADES EXERCIDAS PELOS PAIS ?
- QUAIS OS PR0BLE3MAS MAIS IMPORTANTES DA CIDADE: EROSÃO DO SOLO, EN

CHENTES, ETC. ?
- ESTÃ OCORRENDO JALGUM FATO ESPECIAL NA LOCALIDADE! CONSTRUÇÃO DE EDI 

FlCIOS, PARQUES» PRAÇAS, INDÚSTRIAS ?
- ESTÃ HAVENDO ALOJMA MODIFICAÇÃO OU MELHORIA NO PRÉDIO ESCOLAR .* INS 

TALAÇÃO DE ELETRICIDADE, ÃGUA ENCANADA, ESGOTO ?
Todos esses fatos são exemplos que mostram como os acontecimen

tos ocorridos na comunidade podem ajudá-lo a selecionar os conteúdos,
pelo menos durante certo tempo, pois estão sendo vividos pelos alunos, 
despertam-lhes uim grande interesse. Explore-os !
Não se esqueça de vexificar, antes de selecionar os conteúdos, se existe
na escola, ou mesmo na comunidade, os recursos, os materiais necessá
rios ao desenvolvimento dos assuntos.

Naturalmente, você não deverá incluir no seu planejamento os 
assuntos que não poderão ser ilustrados ou apresentados de maneira cia 
ra e compreensível aos alunos, devido â falta de recursos didáticos.

E por esse motivo que não lhe podemos fornecer um "modelo" de
planejamento para ser seguido à risca, pois sõ você, com o seu conhe 
cimento sobre os alunos, a escola e .a comunidade, poderá escolher o 
que mais lhes convêm. Não se esqueça disso !

Lembre-se de que o papel do professor não é somente fornecer 
informações para os alunos; é, acima de tudo, EDUCAR, aspecto muito im 
portante que você- sempre deverá ter em mente.

Isso significa que você deverá escolher assuntos que possibi
litem aos alunos o desenvolvimento integral da^sua personalidade, i£ 
to é, desenvolvam- habilidades [Zumbna-òz do módulo nQ 90 ?) e adqui 
ram atitudes necessárias a todos os cidadãos.

Não esqueça, também, de que o ensino, nas primeiras séries do
19 grau, deverá ocorrer sob a forma de ATIVIDADES. Desse modo, você de
verá escolher os assuntos de Ciências que estejam integrados, relacio 
dos com as outras matérias. De maneira alguma o estudo de Ciências de 
verá estar separasâo das outras atividades da escola !

Mas, veja bem ! Esse "entrosamento" de Ciências com as outras 
matérias deve ser natural e nunca forçado, a fim de se evitar proble 
mas para o processo ensino-aprendizagem.
Por exemplo: os assuntos de Saúde e Higiene (Programas de Saúde) serão 
mais facilmente compreendidos, se o seu estudo ocorrer juntamente com 
o estudo do corpo humano (Iniciação ás Ciências) . Ê evidente que os 
alunos compreendexão melhor a necessidade de uma alimentação correta, 
se estiverem, ao mesmo tempo, estudando os fatores que influem no seu 
crescimento e desenvolvimento.

Porém, exiLsteminúmeras ocasiões em que o relacionamento en 
tre as matérias é mais difícil. Nesses casos, não "force" a integra 
ção.
Vejamos um exemplo: o fato das crianças estudarem os meios de trans 
porte nao justifica que se inicie daí o estudo detalhado do funciona 
mento do motor dos aviões ou dos automóveis . Ê necessário que estu
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dem os meios de transportes e também que saibam como funcionam os mQ 
teres (atia~, ge~almente ~e intene~~am muito pelo a~~untol; mas não 
é preciso juntar os dois assuntos de maneira forçada, para que os o~ 
jetivos do seu estudo sejam atingidos. 

Ficou claro ? O importante é agir com bomsenso e jamais reu 
nir os assuntos sem algum critério, somente para dizer que está "fã 
zendo" integração. 

• Não limite suas aulas somente aos assuntos que você escolheu anteci 
padamente. ~ importante que os alunos opinem sobre o que querem estu 
dar. 

Algumas das nossas melhores aulas resultam de perg~tas oc~ 
sionais dos alunos ou acontecimentos inesperados, como um passare~ 
entra pela janela ou um temporal. 

Procure conciliar as duas coisas, pois é claro que se voce 
somente aproveitar as ocasiões apresentadas p8los alunos para ens! 
nar Ciências, ocorrerá uma grande confusão, já que alguns assuntos1Et 
portantes serão deixados de lado e outros serão repetidos. 

Vamo~ 6azen um ne~umo pana 6aeil~tan o ~eu e~tudo: 

RESUMO 

- Existem e ocorrem inúmeros fatos interessantes no nosso mundo, di 
ficultando a escolha dos assuntos mais adequados para serem desen 
volvidos nas séries iniciais do 19 grau. · -

- Para selecioná-los de modo a atender os interesses, .necessidades 
e capacidades dos alunos, devemos seguir alguns critérios, tais 
como: 

os assuntos selecionados 

- deverão estar diretamente relacionados com os objetivos do en 
sino de Ciências; 

- deverão atender aos interesses dos alunos; 
não deverão ser estudados com excesso detalhes, pois haverá ou 
tras ocasiões em que as crianças terão oportunidades de aumen 
tar o seu conhecimento sobre os mesmos; 

- deverão estar sempre relacionados com as experiências vividas 
pelas crianças em suas casas, passeios, escola, etc.; 

- deverão estar adequados aos recursos, aos materiais existentes na 
escola ou na comunidade; 

- deverão possibilitar aos alunos o desenvolviirento integral da sua pe_E 
sonalidade; 

- deverão estar integrados, relacionados com as outras matérias , 
pois as Ciências são uma parte integrante do currículo escola~ 

- deverão ser escolhidos pelo professor e pelos alunos. 

Bem, com base nos critérios citados, vamos supor que ~ es 
colheu o tema, isto é, o assunto que irá desenvolver com os alunos. 

O primeiro passo está dado ! 

Agora, é necessário que você leia sobre o 
assunto em livros a nível de turma, bem como em 
livros e revistas mais ricos em informações, para 
que possa selecionar os objetivos específicos que 
deverão ser atingidos pelos alunos com o estudo 
do referido assunto. 

Procure 1 também, realizar as experiências ci 
tadas e descritas nos livros, para que esteja bem 
seguro e tudo dê certo. 

Durante a leitura, vá anotando as idéias básicas, isto é,os 
conceitos que os alunos deverão adquirir. Dess.a maneira, seu trab~ 
lho será bastante facilitado. 
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Vamos supor que o terna que você escolheu para desenvolver can urna· 
turma de 2Q. série seja "Diferenças entre os animais". Nesse caso, as 
idéias básicas que ~us alunos devem adquirir, poderão ser: 

- os animais diÍerern em vários aspectos; 
- os animais diferem em tamanho, cor e forma; 
- os animais d.i.J:erem quanto ao revestimento do corpo; 
- os animais diferem quanto ao modo de locomoção; 
- os animais diferem quanto ao tipo de alimentação. 

B - ORGANIZAÇÃO DOS CONTEODOS 

Até agora você selecionou o assunto e as idéias básicas. Es 
sas duas etapas são muito importantes, mas nao são suficientes. g ne 
cessário que essas idéias sejam organizadas~ 

Como ? E mu~to 6âe~l ! 
Basta q~e sejam colocadas em ordem de dificuldade, isto é, as 

mais fáceis deverão ser apresentadas aos alunos antes das mais difí 
ceis. Para conseguir isso, você deverá verificar quais os conhecime~ 
tos anteriores (pré-requisitos) que os alunos devem possuir para que 
possam estudá-1as. 

Vejamos 1liil exemplo: 

Para que os alunos possam estudar as diferenças entre 
mais, precisam já ter adquirido, entre outros, o conceito de 

O que en quero dizer é que eles anterior 
mente já devem ter estabelecido, claramente, a 
diferença entre um animal e um vegetal .. 

Está claro ? 
Por esse motivo1 é importante que se faça 

um registro de todos os assuntos e experiências 
desenvolvidas durante o ano, para que os profes ~.: ~ 
seres das séries seguintes possam saber exata ~~
mente o que os alunos já estudaram nos anos anteriores. 

os ani 
animal-: 

Voltando ao assunto escolhido "Diferenças entre os animais/V2. 
ce poderá selecionar os problemas mais fáceis de serem resolvidos pa 
ra apresentar aos alunos da l~ou 2~ séries,e os mais difíceis, aos 
alunos da 39- ou 4~ séries. 

Por exemplo: 

- problema fácil 

DE QUE NECESSITAM OS ANIMAIS PARA VIVER ? 

problema mais difícil 

COMO SE TRANSFORMAH OS ANIMAIS DURANTE SEU 
DESENVOLVIMENTO (METAMORFOSE). 

Se você. selecionar e organizar os assuntos dessa maneira, es 
tará evitando urna repetição desnecessária, o que além de acabaroOffi 
o interesse dos alunos, ocasiona um desperdício de tempo. 

~dê~a~. 
Façamo~ ma~~ um ~e~umo pa~a 6ae~l~ta~-lhe a o~denação da~ 
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- Após selecionado o assunto, é importante que o professor leia sobre 
o mesmo em livros ao nível dos alunos e em 1ivros mais avançados. 

- Durante a leitura, deverá anotar as idéias básicas que os alunos de 
verão adquirir sobre o assunto. 

- Em seguida, deverá colocá-las em ordem, começando pelas mais fáceis. 
Para tanto, é preciso verificar quais são os pré-requisitos que os 
alunos já devem ter adquirido, para que possam estudá-las. 

- ~ importante que os professores façam um registro de todos os ass~ 
tos e experiências desenvolvidas durante o ano, para que se saiba exa 
tamente,nas séries seguintes, o que os alunos estudaram nos anos an 
teriores. 

C - OBTENÇÃO DO MATERIAL DIDÂTICO 

Voltemos aos critérios estabelecidos para a seleção dos co~ 
teúdos. Um deles estabelece que deverá haver uma adequação dos assuntos 
aos materiais existentes na escola ou na comunidade. 

Mas, como obter os materiais necessários ãs aulas, já que a 
maioria das nossas escolas não os possuem ? Se ·essa é a sua pergunta1 po 
de ficar tranq~ilo , pois o problema não é tão difícil quanto parece. -

Vejamos ... 
i 

• os materiais poderão ser levados à escola pelos próprios alunos, que 
os encontrarão em suas casas ou na comunidade. 

• os materiais mais especializados {que nem :sempre são os mais neces 
sários) poderão ser adquiridos em lojas,e os mais simples, feitos 
pelos alunos e professores; ou ainda poderão ser emprestados por 

- I outros professores, ou por instituiçoes como hospitais, quarteis , 
etc. 

Eis alguns materiais que poderão ser conseguidos faci~te em 
nossas casas ou nas proximidades da escola: 

peixes, girinos, plantas aquáticas, larvas, sementes diversas,plantas, 
garrafas, frascos de vidro, fósforos, tesoura, amostras de vários me 
tais (zinco, cobre, alumínio, etc.), sacos de papel e de plástico, ve 
las, areia, barro, bolas, instrumentos musicais, espelhos, etc. 

No.t> p!tÕximo.t> mõduio.6 de Vidá.t;ic..a. de Ciênc..iM, p!toc..WUVte.m0-6 da.Jt
ihe uma ii.t>ta. do.t> ma.teJtia.-i.-6 ma.i.6 nec..e.t>.6âJtio.6 a.a de.t>envdivimento do.t> vã 
ltio.t> a.~.6unto.6 e, ta.mbêm, a. ma.ne-i.Jta. de c..on6ec..c..iaMâ-io.6. 

D - PRECAUÇÕES CONTRA ACIDENTES 

ATENÇÃO ! você deverá ter sempre um cuidado Não inclua e~ 
tre o material a ser utilizado nas suas aulas, objetos que não sejam .. s~ 
guros, isto é, possibilitem a ocorrência de aci.dentes. 
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Além disso, procure utilizar materiais simples,cujo uso seja 
.facilmente aprendido pelos alunos e que também possam ser substituí 
dos no caso de se quebrarem ou estragarem. 

Eis alguns conselhos que1 se forem seguidos por você e seus 
alunos, evitarão acidentes desagradáveis e perigosos durante as au 
las de Ciências : 

não usem ácidos ou outras substâncias corrosivas; 
- nunca cheirem substâncias desconhecidas ou muito fortes, corno amon!a 

co, álcool, gasolina, formo! ou éter; 
- não peguem com as mãos nuas objetos que estiverem sobre um fogão ou 

fogareiro; usem panos dobrados para proteger as mãos de queimaduras; 
- nunca aproximem do fogo substâncias inflamáveis, corno cera, gasolina 

ou álcool; 
- cuidado com o fogo ! as crianças pequenas não deverão aproximar-sedo 

fogão ou fogareiro; 
- peguem sempre, com muito cuidado, os objetos de vidro ou louça(copo~ 

tigelas, pratos), para evitar quebras e cortes perigosos; 
- leiam sempre e com mui ta atenção os rótulos dos frascos antes oo usar 

os seus conteúdos; 
quando o assunto exigir a manipulação de animais vivos, releiam, an 
tes de iniciar as atividades, os itens do módulo n9 92, que descre 
vem a maneira correta para o seu manuseio. 

- conservem sempre em lugar de fácil acesso, os módulos de Progranas de 
Saúde ou outro livro qualquer, que orientem sobre os socorros de ur 
gência. 

Mas, se apesar de todo o cuidado, acontecer algum acidente, 
não perca a calma ! Conserve o bom senso e coloque em prática os en 
sinarnentos dos módulos de Programasde Saúde. Se o acidente for mais 
grave, é conveniente consultar um médico, farmacêutico ou enfermei 
ros do Posto de Saúde. 

E - ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL 

Os materiais deverão ser guardados na escola para facilitar o 
seu uso. Caso~êxistam armários suficientes, você poderá oonsbntir pra 
teleiras com a ajuda dos seus. alunos, empregando tábuas e tijolos, co 

r-------------------------------------------------------------, Não é necessário pregar e a distân 
cia entre uma tábua e outra poderã 
variar, dependendo do número de t! 
jolos colocados. Essa estante rústi 
ca, além de prática (e barata)' e 
muito decorativa e ajudará a enfei 
tar a sala de aula. 

I • •I 
I • •I 

I 

I 
I • •I 
I • •I 

Dessa maneira, os materiais ficarão 
sempre à mão e poderão ser utilizados a todo o momento por você e p~ 
las crianças. 

Na comunidade, além dos materiais ci 
tados, existem inúmeros lugares para serem 
visitados e pessoas para serem entrevist~ 
das. O uso de urna pessoa como recurso exige 
um planejamento cuidadoso. Uma boa medida 
é elaborar e fornecer com antecedência as 
perguntas que serão feitas, à pessoa entre 
vistada. Assim, haverá tempo suficiente pa 
ra que o entrevistado prepare as respostas 
de acordo com o nível de entendimento dos 
alunos que assistirão à palestra. 

Seu trabalho tornar-se-á mais fácil 
se você, no inicio do ano, elaborar uma lista de recursos que a com~ 
nidade pode oferecer e que, sem dúvida, enriquecerão as atividadesde 
Ciências. Consideramos como recursos da comunidade, entre outros:pe~ 
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soas que poderão ser entrevistadas, parques, indústrias, estações d& 
rádio, hospitais,• quartéis, fazendas, serrarias e olarias. 

Out~a6 6UQe6t~e6 de_ex~u~6~e6 e pa6h~io6, bem como o~ient~ 
çÕeh pa~a ~eatiza-toh, vo~e ja ~ecebeu no moduto nQ 92. Lemb~a-6e ?Ve 
quatque~ modo, he~ia ex~etente ~eehtudá-to. 

F - IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL 

Como já dissemos anteriormente, as crianças podem trazer para 
a sala de aula inúmeros materiais, alguns conhecidos e outros, não. ~ 
claro que elas vão querer saber o que sao tais objetos ou seres. Nem 
sempre saberá identificá-los; mas não se assuste com esse fato, pois 
todos sabemos que é quase impossível alguém conhecer o nome de todos 
os pássaros, de todos os insetos, plantas ou pedras. 

Quando isso ocorrer, você terá em mãos uma excelente oportuni 
de de desenvolver em seus alunos a "atitude científica" (~eveja o mõ 
duto nQ 90). Responda sinceramente -"Não sei. Vamos procurar desco 
brir juntos ?" 

Se seu aluno trouxe um animal desconhecido, ob 
servem-no cuidadosamente e anotem suas caracte 
rísticas (número de patas, revestimento do COE 
po, tamanho, cor, forma). Perguntem em que lu 
gar o animal foi encontrado, para que po?sam 
identificar seu "habitat". Analisem as informa 
ções obtidas pela observação e com a ajuda de 
livros, enciclopédias e gravuras, tentem iden 
tificá-lo. Quase sempre isso é possivel,mas se 
não con&eguirem, procurem o auxilio de outros 
professores ou de pessoas que conheçam o ani 
mal. 

As larvas (lagartas) de insetos não são fáceis de serem identi 
ficadas. Um bom truque consiste em tentar descobrir do que se alimen 
tam (geralmente comem folhas das árvores e arbustos onde foram encon 
tradas), alimentá-las e acompanhar sua metamorfose até que se tornem 
adultos. Ai torna-se muito mais fácil a identificação. 

Façam a mesma coisa com as plantas. Vocês deverão observar a 
oor e o tamanho do vegetal. Observem, também o número, tamanho e for 
ma das folhas e a maneira como se prendem ao caule; a cor, tamanho e 
forma da flor (se a planta apresentar flor) , o seu "habitat" - solo 
seco, pantanoso, região de sol. O importante é que os alunos façam a 
i~entificação comparando a gravura com o espécime e lendo a descri 
çao no livro. 

Uma coleção de plantas também é muito útil no momento de iden 
tificarmos ou classificarmos os vegetais. 

As amostras de rochas poderão ser identificadas da mesma for 
ma. 

Agindo dessa maneira, você transformará o problema da identifi 
cação dos materiais em uma Ótima oportunidade para atingir os objeti 
vos do ensino de Ciências. 

RESUMO 

Outro item importante no planejamento de uma aula de Ciências diz res 
peito ao uso e aquisição de materiais. Esses poderão ser conseguidos 
de várias maneiras~ 

- p9r intermédio dos próprios alunos, de outros professores e institui 
çoes; 

- confeccionados por você mesmo, com o auxilio dos alunos; 
- em sua casa ou nas dos alunos, bem como nas proximidades da escola. 
- Você não deverá utilizar, em suas aulas, materiais que possibilitem a· 

ocorrência de acidentes. Eles deverão ser simp1es e de fácil resti 
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tuição.
- A comunidade oferece inúmeros recursos que poderão ser aproveitados, 

com excelentes resultados na aprendizagem.
- A identificação dos materiais trazidos ã escola pelos alunos poderá 

se transformar numa boa situação de aprendizagem/se você aproveitar 
a oportunidade para desenvolver nas crianças a "atitude científica".

G - PLANO DE AULA

Atê agora, estudando este módulo, você aprendeu a selecionar 
os conteúdos de maneira a atender aos interesses, necessidades e capa 
cidades dos seus alunos e a obter e a usar os materiais necessários às 
suas aulas de Ciências.

Nos módulos anteriores, você encontrou várias sugestões de têc 
nicas e atividades para serem desenvolvidas nessas aulas. Recebeu, tam 
bem, orientação para a redação de objetivos operacionais (ou instrucio 
nais) e elaboração de instrumentos de avaliação. De posse de todas es 
sas informações, já pode elaborar o seu plano de aula, isto i, o plane 
jamento de sua aula de Ciências.

Naturalmente existem inúmeras maneiras de elaborar um plano 
de aula, algumas mais simples e outras mais detalhadas. Não importa o 
modo como você redige o plano. 0 importante ê que o faça, pois sem um 
planejamento não lha verá um bom ensino.

0 que se segue^ê una sugestão de plano de aula. Note bem l É 
apenas uma sugestaol Você poderá melhorá-lo ou modificá-lo à vontade.

PLANO DE AULA
SÉRIE: 29* DATA: 10.08. 77
CCNTEÜDO OBJ. ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS RECURSOS AVALIAÇÃO

DIFEREN
ÇAS ENTRE 
OS. ANI
MAIS

0 ALUNO DEVERÁ 
SER CAPAZ DE:
1. Reconhecer que os 
animais diferem em 
vários aspectos, após 
a observação de gra 
vuras de animais,oan 
100% de acerto.
2. Observar detalha
damente as gravuras 
apresentadas.

1.2 Leitura de histó
rias sobre animais.
- passeio no pátio da 
escola, para observa 
ção de animais. Ano 
tação das caracter í st î 
cas dos animais.
- Observação de gravu 
ras de animais.
- Relato das cbserva 
ções feitas.

1 .2 Gravuras de 
vários animais;
- animais;
- lápis;
- papel;
- quadro de giz;
- giz e apagador
- material do 
aluno.

- Teste es 
crito e oral

- Observação 
feita pelo 
professor

3. Citar, no míniiro; 
três aspectos em que 
diferem os animais; 
baseado nas cbser 
vações feitas.

3. Os mesmas referen 
tes ao cbjetivo 1.
- Perguntas aos alu 
nos.
- Relato, pelos alunos, 
de experiência can ani 
mais de estimação ou 
domésticos.

3. Gravuras de 
vários animais;
- animais;
- lápis;
- papel;
- quadro de giz;
- giz e apagador
- material do 
alrno.

- Auto - âva 
liação (fei 
ta pelo pro 
prio aluno).
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Veja que no item PROCEDIMENTOS não descrevemos como desenvolve
remos a aula. Citamos somente as atividades que serao realizadas pelos 
alunos e pelo professor. Isto porque o plano de aula é apenas um rotei- 
ro para o seu trabalho. Sendo um roteiro, sua principal aaracterística 
e ~a flexibilidade.Isso significa que durante a aula poderá ser mofifica 
do total ou parcialmente, pois é impossível prever tudo que poderá ocor 
rer/ à medida que for se desenvolvendo. Além disso, como as crianças de 
verão participar ativamente das atividades, é claro que surgirão novas 
idéias e oportunidades que irão modificar seu plano de aula e, às vezes, 
até melhorá-lo I

Você poderá avaliar o seu plano de aula fazendo perguntas des
se tipo:
- ESSE PLANO PROCURA ATINGIR OS OBJETIVOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS ?
- 0 PLANO POSSIBILITA A PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM TODAS AS ATIVIDADES?
- 0 PLANO PERMITE O ACRÉSCIMO DE SUGESTÕES DADAS PELOS ALUNOS ?
- AS ATIVIDADES PREVISTAS SÃO INTERESSANTES ? ESTÃO DE ACORDO COM AS 

POSSIBILIDADES DA ESCOLA E DOS ALUNOS ?
- OS RECURSOS SÃO ADEQUADOS ÃS ATIVIDADES ?
- 0 CONTEÜDO ESTÃ DE ACORDO COM OS OBJETIVOS ?

E assim poderão ser feitas outras inúmeras questões que lhe 
mostrarão se o seu plano de aula é bom ou necessita de modificações.

VII -  PÓS- TES TE

B CLQOtia., a.pÕ& t e u  e&tudado o que Zhe expZZcamoò, fieòponda e ò te  
PÕà-Te&te e v eK t^ tq u e  quaZ ^oZ o óeu  ap f iov eZ tam en to.
ASSINALE COM UM X, NO CARTÃO RESPOSTA, A ALTERNATIVA CORRETA. MAS CUIDA 
DO QUE PODE HAVER DUAS OU MESMO TRÊS AFIRMATIVAS CORRETAS. NESSE CASO, 
ASSINALE AS RESPECTIVAS COLUNAS.
1. OS ASSUNTOS DESENVOLVIDOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS DEVERÃO ATENDER:

a) às necessidades dos alunos
b) aos interesses dos alunos
c) à capacidade dos alunos.

2. OS ASSUNTOS SELECIONADOS DEVERÃO:
a) relacionar-se com os objetivos do ensino de Ciências
b) relacionar-se com as outras matérias
c) ser estudados profundamente, em todos os aspectos.

3. SÃO CRITÉRIOS IMPORTANTES PARA A SELEÇÃO DOS CONTEÜDOS:
a) os recursos existentes na escola
b) a preferência do professor
c) as experiências anteriores dos alunos.

4. APÕS A SELEÇÃO DOS CONTEÜDOS, 0 PROFESSOR DEVERÃ LER E PESQUISAR SO
BRE O ASSUNTO EM VÃRIOS LIVROS PARA:
a) atualizar seus conhecimentos
b) selecionar os objetivos que deverão ser atingidos pelos alunos
c) selecionar as idéias básicas (os conceitos) que os alunos deve

rão adquirir.
5. ORGANIZAR OS CONTEÚDOS SIGNIFICA:

a) estabelecer os pré-requisitos
b) colocá-los em ordem de dificuldade
c) registrar diariamente as atividades realizadas.

6. OS MATERIAIS DIDÃTICOS NECESSÃRIOS ÃS AULAS DE CIÊNCIAS PODERÃO:
a) ser confeccionados pelo professor e alunos
b) ser adquiridos em lojas especializadas
c) ser emprestados por instituições existentes na comunidade.

7. SÃO RECURSOS DA COMUNIDADE:
a) técnicos b) indústrias c) estações de rádio.
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.8. OS MATERIAIS DIDÂTICOS DEVERÃO SER GUARDADOS: 
a) em lugar acessível aos alunos e ao professor 
b) fora do a].cance dos alunos 
c) em armários fechados à chave. 

9. SÃO ELEMENTOS BÂSICOS PARA A IDENTIFICACÃO DE UM VEGETAL: 
a) tamanho b) cor · c) quantidade 

10. UM BOM PLANO DE AULA CARACTERJ:ZA-SE ESSENCIALMENTE PELA: 
a) organização b) simplicidade c) flexibilidade 

11. SÃO ELEMENTOS BÂSICOS DE UM PLANO DE AULA: 
a) conteúdo 
b) objetivos específicos 
c) procedimentos. 

12. SÃO REGRAS DE SEGURANÇA PARA UMA AULA PRÂTICA DE CI~NCIAS: 
a) não aproximar do fogo substâncias inflamáveis 
b) não pegar com as mãos objetos que estiverem quentes 
c) utilizar somente materiais que não possam ser manipulados pe 

los alunos. 

13. O MATERIAL UTILIZADO NAS AULAS DEVERÂ SER: 
a) ·seguro b) simples c) substit~ível. 

~ ·· 

1 2 3 4 5 6 
~~ .. 7 8 9 10 11 12 13 

a 

b 

c 

VI I I - PROCEDIMENTOS E AT I V I D/\DES 
3 

NIVEL DE SUPORTE 

1~ TAREFA 

Se você errou as três primeiras questões do Pós-Teste, re 
leia o item: Seleção dos Conteúaos. Em seguida, faça um resumo do tQ 
pico com suas pr·Ôprias palavras, procurando não esquecer de nenhuma 
idéia básica. Compare com o resumo n9 1. Se o seu não estiver comple 
to, refaça a leitura. -

2~ TAREFA 

Se você não acertou as perguntas n9 4 e 5 do Pós-Teste, re 
leia o t5pico: Organização dos Contefidos. Após a leitura, selecion~ 
um assunto de Ciências, relacione as idéias básicas e elabore dois 
problemas fáceis e dois problemas mais difíceis. 

Não se es:;rueç.aÇle verificar quais os pré-requisitos 
rios ao estudo do assunto. 

~ 

necessa 

Se for possível, mostre o que você considerou ~problemas 
para outros professores e troque idéias com eles. 

)Ç\ TAREFA 

Se você não acertou as perguntas n9 6 , 7, 8 e 9 do Pós - Tes 
te, reveja os itens: Obtenção, acondicionamento e ide nt ificação do ma 
terial didático. 

Em seguid~ elabore: 

a) um questionário com um mínimo de quatro perguntas sobre o assunto 
do item. 

b) uma relação dos recursos didáticos que sua comunidade pode ofere 
cer. 
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• 49- TAREFA;
Se você errou as perguntas 10 e 11 do Pós-Teste, releia o tõ

pico:
PLANO DE AULA. Faça, também, um resumo selecionado na TAREFA 

n9 2 acima, procure elaborar um plano de aula para vima das primeiras sê 
ries do 19 grau, de acordo com o modelo fornecido no módulo. Avalie seu 
plano, respondendo as perguntas encontradas no tópico.
5» TAREFA:

Se por acaso você errou as perguntas n9 12 e 13 do Pós - Te£ 
te, releia: Precauções contra acidentes. Após a leitura, elabore as re 
gras de segurança que voce e seus alunos deverão observar durante as 
aulas de Ciências.

É conveniente, também, que reveja o módulo de Programas de Saú 
de sobre "Primeiros Socorros".

Vepoti de fieattzadaò eò&aò attvtdadeòf paòòe tsianqllZZa.me.nte. pa 
fia o VÕ&-Teite do nZveZ de òupofite. Tenho ceateza de que voce acefitafia 
todaò aò que&tõeò.

IX -  P O S -TES T E -  NIVEL DE SUPORTE
A) COMPLETE:

a) Os assuntos desenvolvidos nas aulas de Ciências deverão atender 
às necessidades, aos interesses e à ________________ dos alunos.

b) Para lecionar os conteúdos de Ciências mais adequados aos nossos 
alunos, devemos estabelecer.e seguir alguns__________  _  .

c) Na seleção dos conteúdos deverão ser considerados, entre outros,:
os seguintes aspectos: o s __________________________didáticos exijs
tentes na escola, os ______________________  do ensino de Ciências
e as ________________ anteriores dos alunos.

d) O papel do professor é educar. Para tanto, deverá escolher assun
tos que permitam ao aluno desenvolver s u a s __________________  e
adquirir   necessárias a todos os cidadãos.

e) O ensino nas primeiras séries do 19 grau deverá ocorrer sob a
forma^de . Assim, os assuntos de Ciências
deverão estar ________________________  com as outras matérias.

B) ASSINALE COM UM "X" A ÚNICA RESPOSTA CERTA OU A MAIS COMPLETA:
1) ORGANIZAR OS CONTEÚDOS SIGNIFICA:

a.
b.
c.
d.
e.

2) É IMPORTANTE, NA ORGANIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS, ESTABELECER:
a.
b.
c.
d.
e .

3) OS
a.
b.
c.
d.
e.

) definir os termos científicos 
) colocá-los em ordem de dificuldade 
) elaborar um plano de aula 
) selecionar estratégias 
) nenhuma das alternativas.

) os pre-requisitos
) o grau de desenvolvimento mental dos alunos 
) os objetivos do ensino de Ciências 
) os recursos da comunidade 
) nenhuma das alternativas.

MATERIAIS DIDÂTICDS UTILIZADOS NAS AULAS DE CIÊNCIAS DEVERÃO:
) ser confeccionados exclusivamente pelo professor responsa 

vel pelas aulas 
) ser comprados com os lucros da cantina
) ser confeccionados e coletados pelo professor e pelos alu

nos na escola e na comunidade
) ser solicitados à Secretaria de Educação
) nenhuma das alternativas.
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jC) c o l o q u e n a c o i u n a  c a s l e t r a s c o r r e s p o n d e n t e s  ã s a f i r m a t i v a s c er ta s
E NA COLUNA E, AS LETRAS CORRESPONDENTES ÃS AFIRMATIVAS ERRADAS:
a) A comunidade oferece inúmeros recursos que poderão ser aproveita 

das pelos professores nas suas aulas.
b) O professor tem obrigação de identificar todos | « " 1  p ““'

os materiais trazidos a sala de aula pelos alu V_____
nos.

c) Para identificarmos iam animal, devemos observar 
o número de patas, o revestimento do corpo, ta 
manho e forma.

d) Os materiais didáticos deverão estar sempre fo
ra do alcance dos alunos, pois estes poderão
estragá-los.

e) Consideramos como recursos da comunidade as in 
dústrias e instituições que aí são encontradas. I

f) A identificação dos materiais (animais, plantas, rochas) poderá 
ser aproveitada pelo professor para desenvolver nos alúnos uma 
atitude científica.

g) 0 conteúdo, os objetivos específicos, os procedimentos e os in£ 
trumentos de avaliação são os elementos básicos de um plano de 
aula.

h) Um bom plano de aula caracteriza-se fundamentalmente pela organi 
zação.

D) CITE 5 REGRAS DE SEGURANÇA QUE DEVERÃO SER SEGUIDAS DURANTE AS AU
LAS PRÁTICAS BE CIÊNCIAS:

X -  A T IV ID A D ES  D E  ENRIQUECIMEHTO
"Por melhor que seja o planejamento, o ensino de Ciênciasper 

derã o seu valor se as aulas não forem boas.
Há diversos critérios para avaliar uma aula de Ciências,pois 

há vários tipos de aula. Apresentamos, abaixo,alguns critérios gerais 
que podem servir de base na avaliação da aula.Nada impede, porem, que 
o professor acrescente os itens que quiser ou que achar necessários.

Portanto, você poderá avaliar suas aulas, respondendo as se 
guintes perguntas:
1. OS OBJETIVOS PREVISTOS FORAM ATINGIDOS EM PARTE^OU TOTALMENTE ? Es 

sa ê uma das perguntas mais importantes. Se você não a responder sa 
tisfatoriamente, é provável que tenha perdido seu tempo na aula.

2. OS ALUNOS ESTAVAM INTERESSADOS? Sejnuitas crianças^pareciam aborre 
cidas, a falta pode estar na seleção ou apresentação do assunto.

3. HAVIA PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS ? A participação pode ser de várias 
formas: perguntas, resposta, sugestões, atenção, etc.

4. PROCUREI ATENDER ÃS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DO ALUNO ? Os alunos que 
necessitam de oportunidades especiais, os bem dotados e de interejs 
ses mais amplos, que precisam de um incentivo e os que, por outras 
razões, precisam de atenção individual, devem ser atendidos na med_i 
da do possível.

5. OS ALUNOS PENSARAM ? DEI-LHES OPORTUNIDADES PARA ISSO ? Se os alu 
nos não tiveram "tempo" ou oportunidades para pensar, um dos princi 
pais objetivos da aula não foi alcançado.

6. 0 AMBIENTE DE AULA ERA AGRADÁVEL PARA TODOS ? Sõ ocorrerá aprendiza 
gem eficiente se a aula for uma atividade que satisfaça aos alunos 
e ao professor.. _ , . _



7. OS^ALUNOS TIVERAM A OPORTUNIDADE DE PLANEJAR Durante uma aula há 
inúmeras oportunidades de planejamento (experiências, atividades ex 
tra-classe , etc.) e os alunos não poderão desenvolver a habilidade 
de planejar eficientemente se elas não forem aproveitadas.

8. HAVIA BOAS RELAÇÕES ENTRE O PROFESSOR E OS ALUNOS ? Isso não signi 
fica que os alunos poderão fazer tudo o que quiserem. Quando as de 
cisões são tomadas em colaboração, os alunos contribuem de acordo 
com suas habilidades e experiências, havendo um respeito mútuo.

9. O MATERIAL (RECURSOS) ESTAVA DE ACORDO COM AS HABILIDADES DO GRUPO? 
Material que esteja acima do nlvel dos alunos é desanimador;por ou 
tro lado, o que não oferece um estímulo novo, leva ao desinteresse.

Ê claro que esse não ê um critério que abrange todos os a s  
pectos; serve apenas para ilustrar tipos de perguntas úteis â avalia 
ção de resultados do ensino diário. Mais uma vez afirmamos que os mes
mos padrões usados na avaliação de qualquer outra aula servem para ava
liar os resultados de uma aula de Ciências".

(Extraído de BLOUCH, SCHWARTZ E HUGGETT. "Como ínAinoA q/MioájxA".
Rio de Janeiro, Ao Livro Técnico, 1972, p.84).

XI -  SUGESTÕES E REF ERENCIAS B IB L I O G R Á F I C A S

1. BLOUCH, SCHWARTZ E HUGGETT. "Como ínòinafi ciê.nciaó". Rio de Janeircv 
Ao Livro Técnico, 1972.

2. JACOBSON et allii. "Ciê.nciaó pafia o pfLÔ <l&&OfL modzn.no". Rio de Ja 
neiro, Ao livro Técnico, 1975, V.I.

3. "Guia do pJio ú&AAQtL do, Ciènciai" Fundação Brasileira para o Desenvol 
vimento do Ensino de Ciências, 1967.

4. Livros didáticos de Ciências, editados para as séries iniciais do 
19 grau.

X I I  -  GLOSSÁRIO

ABSTRATO

Acido

COMUNIDADE 
CONCEITO

CONCILIAR 
CORROSIVA 
CORROER 
CRITÉRIO

DESPERDÍCIO 
DESPERDIÇAR

ESPÉCIME

INFLAMÁVEL 
INFLAMAR
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que indica uma qualidade fora do objeto a que per 
tence; absorto.
nome genérico dos compostos hidrogenados que combi 
nados com bases formam sais; susbtância azeda.

sociedade; agremiação civil ou religiosa.
idéia; opinião; juízo (que se faz de alguém ou de al 
guma coisa).
harmonizar; combinar; unir. 
que corrõi.
destruir; gastar; queimar.
aquilo que serve de norma para julgar; modo de apre 
ciar pessoas ou coisas.

ato ou efeito de desperdiçar, 
esbanjar; perder.

modelo; exemplar; amostra.

que pode inflamar-se.
acender; p3r em chama; fazer arder.



JjIMITE

METAMORFOSE

PRECAUÇÃO

REVESTIMENTO

SELEÇÃO
SENSO

marco; extremo; fronteira.

transformação de um ser ou de alguma coisa; 
de forma que certos animais apresentam.

prevenção; cautela antecipada.

camada que reveste; cobertura.

ação de escolher; escolha fundamentada, 
juízo claro; ato de raciocinar; sentido.

mudança
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GABARITO DO POS-TESTE 

MunicÍpio: ------------------------------ Data da correçao: 

cursista: -------------------------------------------------------------
N9 do Módulo: 93 Percentagem: 

~~"·.;;~ 
.. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ~ Ai b\t- . ' 

a X X X X X X X X X X X X 

b X X X X X X X X X X 

c X X X X X X X X 

GABARITO DO POS-TESTE - Nível de Suporte 

Cursista: ----------------------------- Percentagem: ----------------

A) COMPLETE: 
a) capacidade 
b) critérios 
c) recursos - objetivos - experiências 
d) habilidades - atitudes 
e) atividades - integrados 

B) ASSINALE A ÚNICA RESPOSTA CERTA: 
1. (b) 
2. (a) 
3. (c) 

C) c E 

a, .t 
c cl 
Jl, Á 

t 
<ã-

D) Resposta própria do cursista. 

ORIENT. DA APRENDIZAGEM LOCAL 
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