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INTRODUÇÃO  

 

 O uso de recursos didáticos na educação escolar torna-se importante estratégia de 

ensino-aprendizagem, especialmente no Ensino de Ciências, pois estimulam na construção de 

novos conhecimentos e auxiliam os alunos, principalmente as crianças, na compreensão de 

conceitos abstratos e de difícil entendimento (FISCARELLI, 2007). Desta maneira, entendemos 

que o uso desses materiais esteja ligado a situações de aprendizagens significativas aos alunos.  

Dentre os recursos didáticos citados, merece destaque os livros de apoio ao professor. 

Diferentes dos livros didáticos, os livros de apoio ao professor têm como objetivo apresentar ao 

docente um caminho de reflexões, modelos teóricos, experiências pedagógicas e resultados 

empíricos, em geral, procedentes de investigações educativas. Portanto, os livros de apoio ao 

professor podem contribuir para a atualização de conhecimentos dos docentes, ao mesmo tempo 

em que aspiram que os docentes sejam capazes de compreender que a prática se baseia em um 

marco teórico possível de ser executado. Por esse motivo, o principal propósito dos livros de apoio 

ao professor é ser um porta-voz de diferentes metodologias de ensino.  De maneira que ao longo 

das páginas desses livros são apresentados os aportes teóricos e práticos considerados mais 

relevantes e inovadores do ensino, de acordo com as pesquisas defendidas pro seus autores. Ainda 

que muitos livros de apoio apresentem o conhecimento prático sem explicitar os construtos 

teóricos, é importante ter-se em conta que toda prática se baseia em um marco teórico. Após uma 

análise documental destacamos um livro de apoio às professoras que ensinam ciências nas séries 

iniciais, de publicação recente, a saber: Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças, cuja proposta 

metodológica encaixa-se em uma visão construtivista de ensino. Escrito por profissionais 

conceituadas que atuam  na formação de professores, apresenta um conteúdo inspirado nas reais 

necessidades das professoras que atuam nas séries iniciais e parte de uma concepção de 

aprendizagem como processo de construção do conhecimento. O livro em questão tráz, em 268 

páginas, estratégias para que os alunos se apropriem ativamente dos conteúdos.  

Nesta perspectiva e considerando a experiência em formação docente das autoras o livro 

Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças apresenta-se com possibilidades e diálogos para o 

exercício do ensino de ciências, visto que os professores criam e modificam diversas situações a 

partir daquilo que é apresentado a eles. Diante do exposto, apresentamos uma proposta de 
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formação continuada para professores de ciências nos anos iniciais, sobre as possibilidades de 

aproveitamento deste recurso. 

 

1 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

  Esta proposta de formação continuada sobre a 

utilização de livros de apoio surgiu como produto da 

pesquisa de mestrado de uma das autoras. A dissertação em 

questão trabalhou com o livro de apoio teórico-metodológico 

“Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças” com o objetivo 

de compreender o uso que uma professora das séries iniciais 

faz do livro: O que utiliza, como e por que. 

 Esta proposta de formação continuada sobre a 

utilização de livros de apoio surgiu como produto da 

pesquisa de mestrado de uma das autoras. A dissertação em 

questão trabalhou com o livro de apoio teórico-metodológico 

“Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças” com o objetivo 

de compreender o uso que uma professora das séries iniciais 

faz do livro: O que utiliza, como e por que. 

 Com este trabalho percebemos a possibilidade de 

discutir com os professores deste nível de ensino sobre as 

possibilidades deste recurso associando-o à sua formação e à 

sua prática. Assim, a proposta em questão trabalhará, ao 

longo de seis encontros, diante das expectativas e reais 

necessidades dos professores os objetivos e as possibilidades 

de utilização de materiais de apoio, tendo como instrumento 

norteador o livro “Trilhas para Ensinar Ciências ara 

Crianças”.  

 

 2- JUSTIFICATIVA 

 

 Conforme esclarece Weissmann (1998) os documentos oficiais que estabelecem os 

conteúdos a serem trabalhados pelos professores de ciências das séries iniciais propõem objetivos 

gerais, apresentados de maneira muito sintética, tratando-se mais de macroconteúdos e não 

ofertando ao professor, sugestões de atividades. Esse enfoque pressupõe, segundo a autora, que o 

docente domina conteúdos implícitos nessas formulações tão gerais.  

 Diante disso, muitos professores das séries iniciais se valem, quase exclusivamente, do livro 

didático adotado pela escola para selecionar, sequenciar e aprofundar nos temas relativos à 

ciências. Nestas perspectivas os professores tendem, segundo Weissmann à selecionarem as 

atividades mais parecidas com as que ele próprio aprendeu durante seus anos de formação, por se 

tratar de conteúdos familiares a ele, de maneira que não o confundem, e o fazem sentir que o livro 

o ajuda e o organiza. 
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 Contudo, nessa fase da escolarização, mais importante que o ensino de conceitos científicos, 

é a aprendizagem de conceitos e atitudes que auxiliem a criança a compreender o mundo, 

dinâmico, em que vive. A fim de atingir esse objetivo e de preencher lacunas deixadas pela 

formação dos professores é que os materiais de apoio se configuram ferramentas de grande 

contribuição, teórica e prática, para a profissão docente. 

 

 3- OBJETIVOS/COMPETÊNCIAS 
 

 Auxiliar os professores que ensinam ciências nas séries iniciais a interpretarem a orientação 

pedagógica dos materiais de apoio e, de forma crítica, selecionar e utilizar as sugestões de 

atividades de acordo com as especificidades do seu trabalho. Ao final do processo espera-se que os 

professores sejam capazes de perceberem nos materiais de apoio complemento de prática 

utilização; selecionar seu material de apoio e utilizá-lo de maneira a contribuir, efetivamente, para 

os processos de ensino e aprendizagem. 

 

 4- PÚBLICO ALVO E DURAÇÃO 

 

 A oficina será destinada à 25 professores da educação básica dos municípios de Ouro Preto 

e Mariana, que atuem com o ensino de ciências nas séries iniciais e terá duração de 5 (cinco) 

encontros de 4 (quatro) horas, totalizando 20 horas. 

 

 5- METODOLOGIA DE TRABALHO  

 

 A metodologia da oficina contempla exposições dialógicas pautadas na abordagem do livro 

Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças, ferramentas de ensino a partir de exemplos reais e 

aplicáveis à realidade dos participantes. Serão utilizados textos acadêmicos e recortes da 

dissertação que gerou esta proposta. 

 

 

 6- AVALIAÇÃO DA PROSPOSTA DE FORMAÇÃO 

 

 Ao final do processo os participantes serão convidados a produzirem um texto avaliando as 

contribuições do curso e pontos para melhoria, e encaminharem para o e-mail da pesquisadora para 

que trabalhos futuros possam ser readequados às necessidades dos professores. 

 

 7- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

 No primeiro encontro será realizada a apresentação dos participantes; apresentação da 

oficina envolvendo a distribuição de um exemplar do livro “Trilhas para Ensina Ciências para 

Crianças” para cada participante; registro dos participantes sobre o que pensam acerca dos livros de 

apoio teórico-metodológico, incluindo suas expectativas e experiências reais.  

 Em seguida será solicitado que os participantes se dividam em cinco grupos e, como os 

livros em mãos, elaborem uma explanação para os colegas, esclarecendo o que compreenderam, 

sobre as seguintes seções: 

 



 

Mestrado Profissional em Ensino de Ciências – MPEC 

Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 

 

- O sentido e o papel da educação em ciências para as crianças; 

- Conteúdos de ciências que compõem o ensino para as crianças: Critérios e escolhas; 

- Envolvimento com a realização de atividades orientadas: Que estratégias priorizar 

- Como avaliar a aprendizagem das crianças e, 

- Apresentação dos capítulos. 

 

 Ao final das explanações, será aberta uma roda de discussão sobre os pontos de vista de 

cada grupo ou professor sobre a compreensão e as intenções do livro. 

 

 No segundo encontro será apresentado aos participantes um trecho da dissertação que 

gerou esta proposta, mostrando como uma professora fez uso do livro em questão, com a atividade 

“O Terrário”. 

 Em seguida, os participantes serão divididos em grupo, para a leitura do texto “O que 

ensinam os professores quando ensinam ciências naturais e o que dizem ensinar” de Hilda 

Weissmann (1998).  

 Por fim, os grupos deverão traçar um paralelo sobre a execução da atividade pela professora 

e os comandos sugeridos pela orientação pedagógica da atividade. Diante de suas explanações, as 

ações da professora, serão discutidas à luz do texto de Weissmann. 

 

 No terceiro encontro será discutida com os participantes a importância de realizar 

atividades experimentais nas aulas de ciências. Esse tópico se justifica diante do fato de muitos 

professores reconhecerem essa atividade como fundamental no processo de compreensão da 

ciência, e no entanto apenas algumas instituições ou professores conseguem desenvolver aulas com 

experiências. Várias escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios que, no entanto, nunca 

são utilizados, as razões apontadas são: não existem atividades já preparadas, em ponto de uso para 

o professor; falta de recursos para compra de componentes e materiais de reposição; falta de tempo 

do professor para planejar a realização de atividades experimentais; a grande maioria dos 

professores trabalham sozinhos, de forma isolada, permanecendo na escola apenas durante o 

período das aulas; laboratório fechado e sem manutenção;. Muitos professores também se sentem 

inseguros na realização de experimentos, pois não tiveram acesso a laboratórios durante a sua 

formação em cursos de licenciatura. 

 No ensino de ciências as atividades práticas são, na maioria das vezes, planejadas, mas 

situações inesperadas também desempenham um importante papel na medida em que representam 

eventos que podem ocorrer dentro do laboratório escolar. Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1997) a discussão dos resultados de experimentação é sempre um momento 

importante. A ideia de experimento que dá certo ou errado deve ser compreendida dentro dos 

referenciais que foram especificamente adotados. Quando os resultados diferem do esperado, 

estabelecido pelo protocolo ou pela suposição do estudante, deve-se investigar a atuação de alguma 

variável, de algum aspecto ou fator que não foi considerado em princípio, ou que surgiu 

aleatoriamente, ao acaso. É uma discussão pertinente, afastando-se a ideia de que o experimento 

que deu errado deve ser descartado da análise. Pelo contrário, no ensino de Ciências Naturais, a 

discussão de resultados diferentes do esperado pode ser muito rica. 

 Decorre então a importância de que o aluno conheça a existência de diversos modelos 

alternativos na interpretação e compreensão da natureza, sendo apresentado aos modelos da 

Ciência, contrastando-os com os seus e com outros historicamente existentes. Isso o ajudará não só 
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na compreensão mais clara do que é estudado como ainda colaborará para um melhor entendimento 

das formas de construção da Ciência.  

 Nesta direção o livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças, disponibiliza entre outros 

tipos de atividades, os experimentos, como a confecção e observação do Terrário. São atividades 

cujo material é de fácil acesso à maioria das realidades docentes e trazem um orientação 

pedagógica consistente para a aplicação e exploração da atividade. 

  

 Assim, serão selecionadas algumas atividades disponíveis no livro Trilhas para Ensinar 

Ciências para Crianças, acompanhadas de sua orientação pedagógica completa, para que os 

professores, dispostos em grupos, discutam a proposta apresentada apontando: 

 

- Qual a importância daquela atividade? 

- O que se espera do aluno e como a atividade pode contribuir para o processo de aprendizagem de 

ciências? 

- Quais novos conhecimentos podem ser trabalhados com a turma por meia daquela proposta. 

- A opinião dos grupos sobre a forma como as atividades são sugeridas. 

 

 Vejamos a seguir um exemplo de atividade que pode ser discutida nesse encontro: 
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 No quarto encontro discutiremos a importância do trabalho com leitura de imagens nas 

aulas de ciências nas séries iniciais. Uma imagem vale mais do que mil palavras? Não. Mas uma 

imagem acompanhada de palavras, explicações, comparações e orientações sim. Sobretudo quando 

se trata do estudo e compreensão de conceitos científicos. É sobre essa possiblidade que iremos 

Fonte: Lima e Loureiro (2013) 
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discutir nesse encontro os professores, utilizando como recurso as imagens disponíveis nos 

capítulos do livro Trilhas. 

 Apesar de vivermos numa cultura onde uma grande multiplicidade de tipos de imagens faz 

parte inexorável de nosso cotidiano, estabelecemos uma relação praticamente automática com as 

imagens. Nós as vemos, mas raramente nos detemos efetivamente numa imagem, “treinados” 

principalmente pelo cinema e pela televisão, por comerciais, filmes. Enfim, a estética da rapidez 

constitui um modo de leitura das imagens. 

 Essa relação pode ser trabalhada com a mediação entre a imagem e o texto, realizada pelo 

professor, pela leitura da legenda ou pelos conhecimentos prévios do aluno, possibilitando 

diferentes apreensões do significado que esta imagem pretende repassar. E quanto maior for o 

espaço para que estes significados sejam negociados, maior a troca de conhecimentos entre os 

pares, e maior a compreensão do conceito. No entanto, além da indiscutível importância como 

recursos para a visualização, contribuindo para a inteligibilidade de diversos textos científicos, as 

imagens também desempenham um papel fundamental na constituição das ideais científicas e na 

sua conceitualização.  

 Assim, após a análise de algumas imagens e situações propostas pelo livro Trilhas, serão 

colocadas as questões abaixo para discussão: 

 

 - O que vocês vêem nesta imagem? 

 - Essas imagens poderiam ser trabalhadas em sala de aula com os alunos? Como?  

 - Vocês vêem problemas nas imagens? Em caso afirmativo, quais? 

 - A opinião dos grupos sobre a forma como são propostas as imagens. 

 

 Vejamos a seguir exemplo de imagem sugeridas pelo livro e que pode ser utilizada nesse 

encontro: 

Ciclo da água 

 

Fonte: Lima e Loureiro (2013). 
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No quinto encontro discutiremos com os professores a importância do trabalho com textos 

nas aulas de ciências nas séries iniciais. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) relativos a Ciências Naturais (BRASIL, 1997) a leitura é um procedimento 

importante para a construção do conhecimento e o professor necessita orientá-la usando 

diversas fontes e suportes de leitura nas aulas de Ciências. Segundo esse documento, a maior 

parte das informações científicas é obtida por meio da leitura.  

 

 Sendo assim, atividades de leitura podem contribuir para aproximar o aluno do 

conhecimento científico-tecnológico. Para isso, cabe ao professor, desde as séries iniciais, 

proporcionar aos alunos o contato com os mais variados textos informativos, incentivando a leitura 

e a compreensão desses textos no ensino de Ciências.  Alguns autores defendem que ensinar 

ciências também é ensinar a ler textos de Ciências, pois a linguagem escrita utilizada nessa esfera 

apresenta signos próprios.  

  

 Oliveira (2015)  chama a atenção para as diferenças entre a linguagem cotidiana e a 

científica. Ele argumenta que o ambiente escolar se constitui de um espaço no qual as duas se 

encontram. Portanto, o debate acerca do lugar da leitura e da escrita na aprendizagem de ciências 

insere-se em um campo acadêmico que já problematiza a natureza da linguagem. Espinoza, 

Casamajor e Pitton (2009) apud Oliveira (2015) destacam a importância da interpretação pelo 

aluno dos textos durante as aulas de Ciências. Para essas autoras grande parte das interpretações 

realizadas pelos leitores depende da autonomia do leitor tanto para ler e assumir os riscos de sua 

leitura, de suas interpretações, quanto para verificar e monitorar os sentidos que são construídos na 

interação com o texto. 

 

 É nesta direção que serão conduzidas as discussões com o grupo de professores, mediadas 

por textos propostos pelo livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças. Para orientar esse 

encontro serão distribuídos textos diferentes para cada grupo, e após a análise os professores 

deverão refletir sobre as seguintes questões: 

 

 - Quais conhecimentos prévios podem ter os alunos sobre o conteúdo do texto? Como 

suscitá-las? 

 - Qual a maneira mais proveitosa de abordar o texto em questão? Porquê? 

 - O texto é de fácil compreensão? 

- Avaliação das informações ou opiniões emitidas no texto e, avaliação crítica do texto. 
 

 A seguir apresentamos um texto com exemplo para ser utilizado nesse encontro: 
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Fonte: Lima e Loureiro (2013). 
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Por fim, será importante que cada professor reflita sobre a maneira como vem elaborando 

suas aulas, utilizando materiais de apoio e, de fato, fazendo a diferença no ensino de ciências 

para Crianças. Ao final do processo, solicitaremos que os professores produzam um texto 

avaliando as contribuições do curso e pontos para melhoria.  

 

  

 8- CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

  

ENCONTRO CONTEÚDO 

1
o
 Apresentação; conhecendo o livro Trilhas para Ensinar Ciências para Crianças 

2
o
 O caso do “Terrário” e o texto “O que ensinam os professores quando ensinam 

ciências naturais”. 

3
o
 Atividade experimental nos livros de apoio às aulas de ciências 

4
o
 Uso de imagens dos livros de apoio às aulas de ciências 

5
o
 Uso de textos sugeridos pelos livros de apoio - Reflexão e avaliação. 
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