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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais

Contribuir para desenvolver a autonomia crítica do futuro professor na produção de sua prática
pedagógica, conhecendo suportes teórico-metodológicos da área de ensino de Ciências, no sentido de
desenvolver competência para selecionar, adaptar, organizar e/ou produzir recursos didáticos adequados
para o ensino fundamental, de modo articulado e coerente com as estratégias, finalidades e objetivos de
ensino, assim como às especificidades do conhecimento a ser ensinado e às características discentes,
levando em conta o seu contexto cultural. Contribuir para o desenvolvimento de atitudes de pesquisa e
investigação em ensino de Ciências e para o conhecimento da área de pesquisa em ensino de Ciências.

Objetivos específicos
Análise crítica dos limites e possibilidades das diferentes modalidades didáticas para o ensino de Ciências;
Capacidade de produzir aulas práticas e sequências de aula para o Ensino Fundamental II;
Compreender o processo de avaliação como um instrumento de aprendizagem;
Importância da pesquisa em ensino de Ciências para a formação e a prática do professor.
Compreensão do processo de ensino-aprendizagem de Ciências no Ensino Fundamental II;
Desenvolver habilidades de formação no âmbito das Ciências no que diz respeito à Alfabetização Científica

Ementa
O papel da linguagem no ensino de Ciências. A seleção de conteúdos no ensino fundamental.
Modalidades didáticas: aula expositiva, utilização de mídia impressa, filmes e outros recursos
audiovisuais, literatura, jogos, debates, estudos do meio, quadrinhos, músicas, entre outros. A
experimentação e o ensino de ciências. A Resolução de problemas no ensino de Ciências. Tendências
e práticas de pesquisa em ensino de Ciências. Avaliação em ensino de ciências.

Aula

Conteúdo

1

Apresentação.

2

Por que ensinar Ciências no
Ensino Fundamental?

Conteúdo programático
Estratégias didáticas

Avaliação
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Necessidades formativas
professor de Ciências

4

Linguagem e a construção do
conhecimento em
Ciências
(concepções
alternativas,
mudança
e
evolução
conceituais)

5

Alfabetização Científica

6

Seleção de conteúdos
Ensino Fundamental.
Conteúdos integradores.

7

Avaliação do ensino

8

Modalidades
recursos.

9

Experimentação e Ensino de
Ciências.
Preparação dos experimentos
em grupo.

didáticas

do

no

e

10

Mídias, Leituras
Ciências

11

Jogos, modelos, simulações e
projetos
no
Ensino
de
Ciências.

12

Resolução de problemas no EF

13

Apresentação
dos
experimentos: 5ª e 6ª séries

14

Apresentação
dos
experimentos: 7ª e 8ª séries

15

Tendências da pesquisa em
Ensino de Ciências
PESQUISA
ARTIGOS

E

e Ensino de

ANÁLISE

16

Elaboração dos minicursos

17

Elaboração dos minicursos

DE
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Apresentação dos minicursos

19

Apresentação dos minicursos

20

Avaliação escrita textos lidos e
discutidos

21

Entrega resultados – Avaliação
do
curso
–
auto
avaliação/alunos

Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Prova teórica
Atividades:
ATIVIDADE 1: Texto sobre seu tempo de aluno
ATIVIDADE 2: Entrevista com alunos
ATIVIDADE 3: Entrevista com professores
ATIVIDADE 4: Preparação e apresentação do experimento
ATIVIDADE 5: Síntese (2 páginas ) de conhecimentos provenientes das pesquisas que relacionam
com a questão investigada
Trabalho
Preparação e apresentação de mini-curso
Prova substitutiva: só para quem perdeu a prova, com justificativa documentada.
Cada atividade terá o seu conceito e o conceito final será baseado, de forma qualitativa em todas as
atividades.
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