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Ano:  
 

1º e 2º - EM  

JUSTIFICATIVA  A ciência é uma construção humana coletiva da qual participam a imaginação, a intuição e a emoção. A comunidade científica sofre a influência do contexto 
social, histórico e econômico em que está inserida. “Portanto não existem neutralidade e objetividade absolutas: fazer ciências exige escolhas e 
responsabilidades humanas”. (VALLE, 2004, p. 7). 

Dentro deste contexto, a ciência deve utilizar instrumentos que levem  a compreensão do mundo em que vivemos de modo a orientar nossas ações, a 
nível individual e social. Assim, a partir do momento que temos conhecimento da ciência e de como ela está presente no nosso dia a dia, compreendemos que 
precisamos colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações e de como é necessário nos transformarmos em indivíduos participativos, 
conscientes de que somos parte integrante do universo e de quão importante é a vida em todas as suas formas. 

Desta maneira, o professor enquanto estudante e permanente aprendiz sobre as novas descobertas em ciências e sobre as novas maneiras de ensinar 
ciências deve proporcionar aos alunos um ensino dinâmico e inovador. Para BRITTO e MANATA (1994) é importante que no estudo de ciências o professor 
conduza o aluno a não só perceber as mudanças da natureza, bem como sentir os efeitos que podem ter influência sobre a vida das pessoas. 

Hoje sabe-se da importância da utilização de uma educação investigativa, onde a resolução de problemas, juntamente com o levantamento de 
hipóteses, a observação, a investigação, a pesquisa em diversas fontes e os registros ao longo do processo de aprendizagem, é que levam o aluno a uma 
prática transformadora. 

Para Paulo Freire, entende-se como problematizadora, a educação que ajuda na relação opressor - oprimido, contrapondo-se a educação bancária, 
objetivando um crescimento da consciência crítica, e a liberdade como meio de superar as contradições desse tipo de educação. Professor e aluno, dentro de 
uma dialogicidade, crescem juntos, porque “... ninguém educa ninguém, ninguém se educa; os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo.” (Freire, 
1975, p.63). 

Nessa escola, o professor não é mais detentor de todo o conhecimento, e sim um mediador nos processos de formação do desenvolvimento dos 
saberes cognitivos dos estudantes, com a incumbência de contextualizar, legitimar os conteúdos. O aluno com essa ajuda do professor vai construindo 
aprendizagens mais ou menos significativas e vai se apropriando dos saberes. Essa ajuda oferece a autonomia e a orientação que possibilita ao aluno a 
construção de significados. Os aspectos motivacionais, afetivo-relacionais que se criam, fazem com que resultados sejam obtidos no processo de ensino.  

Este tipo de metodologia vem ao encontro não apenas do ensino de ciências, mas também, do plano educativo pastoral (PEPSI) utilizado como 
referência em nossa comunidade de ensino, que visa a construção de jovens com autonomia e protagonismo, tanto em seus aspectos intelectuais e cognitivos 
quanto de desenvolvimento afetivo, social e moral.  

Como resultado deste processo esperasse que o aluno possa se apropriar do saber, mobilizando o desenvolvimento de competências e habilidades, 
tendo presente a necessidade de uma formação continuada que inclua educador e educando enquanto sujeitos, num processo responsável de transformação 
social e de busca constante de melhor qualidade de vida para todos.  

OBJETIVOS  
- Familiarizar os alunos com o ambiente específico do laboratório;  
- Desenvolver as técnicas de laboratório;  
- Favorecer ao aluno a percepção para uma área específica da Ciência da Natureza;  
- Desenvolver atividades experimentais com autonomia, perseverança, curiosidade científica e reflexão cooperativa; 



- Desenvolver a capacidade de argumentação e resolução de situações problema pertinentes a cada um dos conteúdos abordados em aula prática; 
- Desenvolver a capacidade de coletar, organizar, comparar e analisar diferentes dados na tentativa da elaboração de um processo científico e 

metodológico; 
- Selecionar e utilizar idéias e procedimentos científicos para resolução de problemas qualitativos em química; 
- Correlacionar modelos explicativos de fenômenos químicos com sistemas tecnológicos e naturais;  
- Pesquisar, selecionar e organizar informações, estabelecendo relações pelas regularidades; 
- Resolver situação-problema, formulando hipóteses, prevendo resultado, elaborando e executando estratégias de enfrentamento das questões e 

interpretando resultados. 

FOCO PEDAGÓGICO Apresentar para o aluno a oportunidade de desenvolver a aprendizagem utilizando a problematização como fonte da construção de um projeto que visa 
mudança, renovação e consequentemente atuação do protagonismo juvenil. Trazendo como resultado final o desenvolvimento de habilidades que levem a 
competências necessárias para se trabalhar na área das Ciências da Natureza. 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, 
atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio 
de tecnologias digitais.  
(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e 
evidências para respaldar conclusões, opiniões e 
argumentos, por meio de afirmações claras, 
ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre 
respeitando valores universais, como liberdade, 
democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade.  
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações científicas para 
criar ou propor soluções para problemas diversos. 

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situações problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ ou 
de processos tecnológicos, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais.  
(EMIFCNT02) Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de 
processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens 
adequados à investigação científica. 
 (EMIFCNT03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos 
tecnológicos, identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as 
fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias 
existentes e criar propostas, obras ou soluções 
criativas, originais ou inovadoras, avaliando e 

(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica 
dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares 
de simulação e de realidade virtual, entre outros). 



assumindo riscos para lidar com as incertezas e 
colocá-las em prática.  
(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou 
soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e 
plataformas, analógicas e digitais, com confiança e 
coragem, assegurando que alcancem os interlocutores 
pretendidos. 

(EMIFCNT05) Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para resolver 
problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de informação. 

 

Ementa Temas variados que englobam objetos do conhecimento da área das Ciências da Natureza. 

Avaliação Cada turma é dividida em grupos que realizam uma prática por mês de duas horas aulas, acompanhados por um tutor. Cada grupo executa um 
experimento diferente. A escolha do experimento é feita pelos alunos em comum acordo com o tutor e com o professor. O Tutor será juntamente com o 
professor o mediador do processo realizado durante às aulas. 
Na aula seguinte, os grupos  repetem o experimento, após terem tido um tempo para buscar informações e conceitos que os ajudem numa maior   
compreensão. 
No terceiro encontro, ocorre então o seminário, onde cada grupo apresenta para os demais grupos, para os  tutores e para o professor seus experimento 
e as conclusões, podendo sofrer intervenções e questionamentos.  
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