


2



3

 Rudimar Serpa de Abreu
Nádia de Monte Baccar 
Liane Mahlmann Kipper

(Organizadores)

Santa Cruz do Sul
EDUNISC

2018



4

ASSESSORIA PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Rudimar Serpa de Abreu
Coordenação 

Lívia Raquel Barros Martins Prado
Área de Projetos de Extensão

Joice Nunes Lanzarini
Maicon Cássio Riediger

Fátima Rosane Silva de Assis
Milton Tucunduva Machado da Silva

Lucas Munhoz
Área de Produção de Materiais

Charles Airton Bernardini
Augusto Luiz da Costa Schnorr
Anna Carolina Kern Gonçalves

Vanessa dos Santos
Área Tecno-pedagógica

Monique Frantz
Área Comercial

SECRERIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - SEDUC

Ronald Krummenauer 
Secretário Estadual

 
Iara Sílvia Lucas Wortmann 

Secretário Adjunto

Sônia Rosa 
Diretora Pedagógica

COORDENADORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO - CRE

Carlos Humberto Marques Vieira
05ª CRE- Pelotas 

Luiz Ricardo Pinho de Moura
06ª CRE - Santa Cruz do Sul

José Luiz Vieira Eggres
08ª CRE - Santa Maria 

Sara Elizeth Duzac Cardoso
10ª CRE - Uruguaiana 

José Carlos Nobre
13ª CRE - Bagé

Janete Cardoso Pinto
18ª CRE - Rio Grande

Gislaine Gisler Grecelle
19ª CRE - Santana do Livramento

Julieta Aparecida de Oliveira Pereira Prestes 
24ª CRE - Cachoeira do Sul

ORGANIZAÇÃO: Rudimar Serpa de Abreu / Nádia de Monte Baccar / Liane Mahlmann Kipper
REVISÃO E REDAÇÃO: Vanessa dos Santos
ILUSTRAÇÃO E PROJETO GRÁFICO: Maicon Cássio Riediger

EXPEDIENTE: www.ead.unisc.br - Fone: (51) 3717 7664 
Av. Independência, 2293 Ӏ Bloco 16, sala 1613 - Bairro: Universitário - CEP: 96815-900 - Santa Cruz do Sul/RS - Brasil

EDUNISC: editora@unisc.br - Fones: (51) 3717-7461 e 3717-7462 

Reitora
Carmen Lúcia de Lima Helfer

Vice-Reitor
Eltor Breunig

Pró-Reitor de Graduação
Elenor José Schneider

Pró-Reitora de Pesquisa
e Pós-Graduação

Andréia Rosane de Moura Valim
Pró-Reitor de Administração
Dorivaldo Brites de Oliveira
Pró-Reitor de Planejamento

e Desenvolvimento Institucional
Marcelino Hoppe

Pró-Reitor de Extensão
e Relações Comunitárias

Angelo Hoff

EDITORA DA UNISC
Editora

Helga Haas

COMISSÃO EDITORIAL
Helga Haas - Presidente

Andréia Rosane de Moura Valim
Felipe Gustsack 

Hugo Thamir Rodrigues 
Marcus Vinicius Castro Witczak  

Olgário Paulo Vogt
Rafael Eisinger Guimarães
Vanderlei Becker Ribeiro

P964b Programa de Cooperação da SEDUC/UNISC
      As boas práticas docentes no uso de metodologias ativas [recurso 

eletrônico] : ensino das Ciências da Natureza / Programa de 
Cooperação da SEDUC/UNISC ; [organização: Rudimar Serpa 
Abreu, Nádia de Monte Baccar, Liane Mahlmann Kipper]. – Santa 
Cruz do Sul : EDUNISC, 2018.

    
   Dados eletrônicos. Texto eletrônico.
                Modo de acesso: World Wide Web: <www.unisc.br/edunisc>
                            ISBN: 978-85-7578-482-2
   

1. Ensino de ciências. 2. Ciência - Metodologia. 3. Prática de ensino. 
I. Abreu, Rudimar Serpa. II. Baccar, Nádia de Monte. III. Kipper, Liane 
Mahlmann. IV. Título.

                                                            CDD 372.3507

          Bibliotecária responsável: Muriel Esperança Thürmer – CRB 10/1558



5

APRESENTAÇÃO  
Rudimar Serpa de Abreu, Nádia de Monte Baccar e Liane Mahlmann Kipper ..........................................

Conhecendo o programa de formação continuada para professores Metodologias Ativas 
No Ensino De Ciências Da Natureza ........................................................................................................................

Questionando a tabela periódica- Instrução por colegas (Peer Instruction) 
Adriane da Conceição Oliveira .......................................................................................................................................

Aprendizagem baseada em projetos: estudo de caso 
Fernando Rodolfo Franke ................................................................................................................................................

Utilização do “Flipped Classroom” no ensino da biologia 
Islaine Ferreira Moura .....................................................................................................................................................

Como conscientizar um aluno sobre alimentação saudável? 
Fernanda Luísa de Freitas Job ........................................................................................................................................

Observando a lua 
Angelita Braga ......................................................................................................................................................................

Avaliando o devido consumo de energia elétrica 
Josimar Feira Garcia ...........................................................................................................................................................

O estudo da tabela periódica a partir da proposta metodológica da sala de aula invertida 
Daniela Viero Catelan Pivetta .........................................................................................................................................

Universo e a compreensão do fenômeno “tempo” no 1º ano do ensino fundamental: 
conhecendo o sistema solar através do Peer Instruction 
Juliete Goecks Machemann Keller ................................................................................................................................

Estudo das funções orgânicas: sala de aula invertida 
Valderez Maria Kern ...........................................................................................................................................................

Saída de campo como instrumento de educação ambiental escolar e interdisciplinaridade e 
a sala de aula invertida como proposta inovadora e complementar de aprendizagem 
Taís Lima Corrêa e Juliana Pino .....................................................................................................................................

Os vegetais: teoria e prática além da imaginação 
Eleani Puntel .........................................................................................................................................................................

D de dinossauro 
Verginia Flôres .....................................................................................................................................................................

Sistema Sensorial 
Miriam Lopes Gomes .........................................................................................................................................................

SUMÁRIO

 
6

 
7

 
11

 
17

 
27

 
31

 
35 

39

 
43

 
 
49

 
57

 
 
59

 
63

 
69

 
75



6

APRESENTAÇÃO
  
A Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), através de 

suas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE), por compreenderem o movimento que vem acontecendo 
na educação em todos os níveis e por concebê-lo como um fator importante na construção da sociedade e 
nas relações que se estabelecem, buscaram um referencial metodológico que pudesse alicerçar as práticas 
pedagógicas desenvolvidas nas escolas da rede pública estadual. 

  
A constatação de que a educação não está atendendo às demandas atuais da sociedade, necessitando 

de uma mudança, levou a autora portuguesa Isabel Alarcão e seus colaboradores a lançarem a ideia de uma 
Escola Reflexiva em analogia ao conceito de Professor Reflexivo defendido por Antonio Nóvoa e Donald 
Schön. Esta nova escola se pensa e se avalia em relação ao projeto político-pedagógico e a seu compromisso 
social, constituindo-se numa organização aprendente, que qualifica não só os que nela ensinam, mas todos 
os envolvidos em seus projetos. Essa visão de educação decorre da concepção de escola como organismo 
vivo, em desenvolvimento e aprendendo constantemente, norteada pela finalidade de educar, intenção que se 
concretiza num grande plano de ação: o projeto político-pedagógico. 

  
Por acreditarmos nessa concepção de escola que se reinventa através de seus atores, tornando-se 

mais situada, responsável e preparada para as situações emergentes, mais flexível e livre, que reflete sobre 
suas metodologias em sala de aula, surgiu o Programa de Cooperação SEDUC/UNISC que possibilitou 
a implementação do Curso Metodologias Ativas de Ensino na Área de Ciências da Natureza, destinado a 
professores da rede pública estadual com a finalidade de construir e ampliar competências à qualificação 
docente, através da utilização de metodologias ativas para contribuir na aprendizagem efetiva e na construção 
de uma escola de qualidade para todos.

  
Nesse sentido, o Curso Metodologias Ativas de Ensino na Área de Ciências da Natureza aconteceu no 

segundo semestre de 2017 e foi estruturado em momentos a distância e presenciais, apoiando e garantindo 
a comunicação e a interação entre todos os participantes por meio de diferentes suportes, ambientes de 
aprendizagem e recursos materiais. Inicialmente, os participantes receberam uma formação sobre metodologias 
ativas (Problematização, Aprendizagem Baseada em Problemas, Sala de Aula Invertida, Instrução por Pares 
e Estudo de Caso), após receberem fichas com sugestões de atividades e foram convidados a aplicar uma 
metodologia ativa com seus alunos.

  
Assim, buscamos privilegiar um espaço de formação fundamentado na reflexão sobre as práticas pedagógicas 

e suas implicações no desenvolvimento de uma proposta de educação de qualidade. Apresentamos neste 
e-book  os resultados das práticas e reflexões construídas pelos professores participantes do Curso.  

  
Boa leitura!

       Rudimar Serpa de Abreu
       Nádia de Monte Baccar
       Liane Mahlmann Kipper
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CONHECENDO O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA PARA PROFESSORES METODOLOGIAS 
ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

  
Que programa é esse?

A Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC, Instituição de Ensino Superior de caráter comunitário 
e filantrópico mantida pela Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul – APESC promoveu o Curso 
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA.

Este curso foi destinado aos professores das redes públicas estaduais de Ensino Fundamental e Ensino 
Médio para construir e ampliar competências à qualificação docente. Também, buscou contribuir para a 
aprendizagem efetiva e para uma escola de qualidade para todos.

O Curso Metodologias Ativas no Ensino de Ciências da Natureza foi estruturado em momentos a distância 
e presenciais, apoiando e garantindo a comunicação e a interação entre todos os participantes por meio de 
diferentes suportes, ambientes de aprendizagem e recursos materiais.

O monitoramento constante do Curso, por intermédio da Sala Virtual de Aprendizagem da EAD UNISC, 
possibilita uma avaliação permanente e contínua, garantindo um atendimento imediato das demandas dos 
professores, permitindo atingir melhores resultados.

Quais foram os objetivos desse programa?

• Contribuir na disseminação e consolidação dos valores e princípios institucionais da SEDUC nos municípios 
da região de abrangência do 4º Polo através do programa de formação continuada aos professores.
• Propiciar um programa de formação continuada aos professores da rede pública estadual de abrangência 
do 4º Polo.
• Construir e ampliar competências com vistas à qualificação docente, contribuindo para o acompanhamento 
e registro do processo de aprendizagem efetiva e uma escola de qualidade para todos.
• Disseminar o conceito de rede de aprendizagem, construída pela colaboração e interação entre a SEDUC, 
UNISC e escolas públicas estaduais das cidades envolvidas no projeto.

Como desdobramento destes, o Programa adota os seguintes Objetivos Específicos:

• Possibilitar ao educador o aperfeiçoamento de sua prática pedagógica nos diversos ambientes de 
aprendizagem.
• Promover o intercâmbio, o registro e a reflexão de boas práticas educativas.
• Incentivar experiências de inovação metodológica, encorajando o professor e o aprendiz à reflexão, ao 
estabelecimento de objetivos e ao desenvolvimento da capacidade de avaliar seu próprio trabalho.

Quais foram as etapas desse programa?

O Programa de Formação Continuada para Professores METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
DA NATUREZA foi formado por 01 (um) curso composto por 06 (seis) Unidades, organizados na modalidade 
de Educação a Distância (EaD) e gerenciado pela Assessoria de Educação a Distância da Universidade de Santa 
Cruz do Sul. 
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O Programa previu o seguinte formato: 

• Reunião Técnica na cidade de Santa Cruz do Sul; 
• 01 (um) curso METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA composto por 04 
(quatro) Unidades a distância; 
• Encerramento com workshop sobre o tema do Programa e o Lançamento do e-book PROGRAMA DE 
COOPERAÇÃO SEDUC E UNISC: AS BOAS PRÁTICAS DOCENTES.

Como aconteceu o curso?

Foram disponibilizadas até 140 vagas por edição para o curso METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA, de 60 horas, distribuídas pelas 06 (seis) Unidades: 16 horas presencias e 44 horas a 
distância.

De acordo com a SEDUC, as vagas foram organizadas da seguinte forma:

CRE Vagas para as CRE Vagas para as escolas por
componente curricular

5ª CRE
Pelotas 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 4
Ciências Anos Finais 4
Biologia 5
Física 5
Química 5

6ª CRE
Santa Cruz do Sul 4 vagas

Ciências Anos Iniciais 3
Ciências Anos Finais 4
Biologia 5
Física 5
Química 5

8ª CRE
Santa Maria 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 4
Ciências Anos Finais 4
Biologia 4
Física 4
Química 3

10ª CRE
Uruguaiana 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 3
Ciências Anos Finais 3
Biologia 2
Física 3
Química 2

13ª CRE
Bagé 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 3
Ciências Anos Finais 3
Biologia 2
Física 3
Química 2
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18ª CRE
Rio Grande 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 2
Ciências Anos Finais 2
Biologia 2
Física 2
Química 2

19ª CRE
Santana do Livramento 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 2
Ciências Anos Finais 2
Biologia 2
Física 2
Química 3

24ª CRE
Cachoeira do Sul 2 vagas

Ciências Anos Iniciais 2
Ciências Anos Finais 2
Biologia 2
Física 3
Química 2

Os seis módulos do curso foram ministrados pelos professores da Universidade com titulação e 
experiências nas áreas de formação.

Nº MÓDULOS MODALIDADE CARGA 
HORÁRIA PROFESSOR(A)

01 Introdução à Metodo-
logia EAD UNISC Presencial 08 Equipe EAD UNISC

02
Fundamentos Episte-
mológicos e Evolução 

Histórica da Área
EAD 08 Rudimar Serpa de Abreu e Susana 

Margarita Speroni

03 Metodologias Ativas EAD 20 Liane Mahlmann Kipper e 
Nádia de Monte Baccar

04 Avaliação EAD 08 Helga Haas

05 Atividade Final EAD + 
Presencial 08

06 Encerramento Presencial 08

Quais foram os conteúdos de cada módulo do curso?

O módulo Fundamentos Epistemológicos e Evolução Histórica da Área ocorreu sob a mediação dos 
Professores Rudimar Serpa de Abreu e Susana Margarita Speroni, e foram estudados os seguintes conteúdos:

• Fundamentos Epistemológicos e Construção do Conhecimento
• Evolução Histórica das Ciências da Natureza

No módulo Metodologias Ativas, mediado pelas Professoras Liane Mahlmann Kipper e Nádia de Monte 
Baccar, os participantes refletiram e dialogaram acerca dos seguintes conteúdos:
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• Metodologia de Problematização e Aprendizagem Baseada em Problemas; 
• Método do Arco; 
• Sala de Aula Invertida; 
• Peer Instruction; e
• Estudo de Caso.

Já no Módulo Avaliação, sob a mediação da Professora Helga Haas, os participantes refletiram acerca dos 
seguintes conteúdos:

• A avaliação como um processo complexo e multifacetado e sua relação com o ensino e a aprendizagem;
• A fenomenologia do processo de avaliação e sua relação com o acerto e o erro, com o ensino e a 
aprendizagem, com seu papel social e pedagógico;
• As variáveis que interferem no processo de mudança, visando práticas de avaliação emancipatórias e 
inclusivas.

Quais foram os resultados esperados com a execução do programa?

A Universidade de Santa Cruz do Sul é uma instituição jovem, que aprendeu nestes anos como universidade 
a dar passos firmes na direção da inclusão social, buscando determinação em superar desafios em benefícios 
da coletividade, usando ciência e tecnologia e, sobretudo, vontade de realizar.

Enquanto instituição comunitária, produtora e socializadora de conhecimento, nosso compromisso também 
é o de contribuir para melhoria da educação em nosso Estado.

Diante disso, a cooperação entre SEDUC e UNISC é de suma importância para viabilizar o Programa de 
Formação Continuada para Professores sobre o tema METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS DA 
NATUREZA e possibilitar a melhoria nos indicadores educacionais nos municípios contemplados pelo Programa.

Os dados e indicadores levantados pelo Ministério da Educação e Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais (MEC/INEP) demonstram a necessidade de investimentos para a qualificação da prática docente 
nas cidades de abrangência do presente Programa.
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APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE

Componente curricular comum tanto em escolas 
públicas quanto privadas, a tabela periódica sempre 
exerceu certo fascínio e temor entre os alunos do 
ensino médio. E isso se dá devido à maneira com que 
este conteúdo é ensinado aos alunos.

A forma tradicional de ensino, em que o professor 
transmite o conhecimento e o aluno assume a posição 
passiva de mero receptor do conhecimento, não tem 
sido a mais apropriada para preparar o cidadão para 
o futuro. 

Este trabalho tem por objetivo levar o aluno a 
apropriação do conteúdo por meio da aprendizagem 
ativa, pela instrução por colegas, instrumento este 
que propicia ao aluno explorar a interação com o 
colega durante as aulas expositivas, com o assunto em 
estudo, ouvindo, falando, perguntando, discutindo, 

fazendo e ensinando, sendo estimulado a construir o 
conhecimento em vez de recebê-lo de forma passiva 
do professor.

Assim, a maneira encontrada foi por meio de um 
Quiz relacionado à tabela periódica, onde os alunos 
são incentivados a se desafiarem elaborando um 
conjunto de cartões contendo na frente a pergunta e 
no verso a resposta. 

Este trabalho foi desenvolvido com alunos do 
primeiro ano do ensino médio, na Escola Estadual 
Joaquim Duval, na cidade de Pelotas/RS, nas turmas 
101, 102, 103, 104 turno da manhã e 105 turno da 
noite. As turmas da manhã apresentavam faixa etárias 
entre 15 e 19 anos, já os alunos do noturno entre18 
e 42 anos.

OBJETIVO DA ATIVIDADE

• Desenvolver nos estudantes a capacidade de trabalhar em grupo;
• Desenvolver a capacidade de escolher um coordenador que os represente;
• Esquematizar estratégias de estudo do conteúdo;
• Organizar tarefas;
• Compreender que a Tabela Periódica é uma tabela de dados e que edeve ser consultada e não 
decorada;
• Reconhecer símbolos, códigos e nomenclaturas da Tabela Periódica;
• Compreender que, para se fazer uma consulta eficiente dos dados nela fornecidos, é importante se 
ter alguns conhecimentos sobre Famílias e Períodos;
• Formular perguntas lógicas baseadas na Tabela Periódica, com suas respectivas respostas;
• Construir uma visão sistematizada entre o símbolo e o nome dos elementos químicos.
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QUESTIONANDO A TABELA PERIÓDICA - INSTRUÇÃO POR COLEGAS (PEER INSTRUCTION)

METODOLOGIA

Iniciamos o trabalho com a apresentação da Tabela 
Periódica aos alunos, por meio de uma aula expositiva, 
na qual cada estudante tinha a sua Tabela Periódica 
em mãos, fornecida pela professora, com espaço 
específico para anotações, conforme Figura 1. Os 
assuntos ministrados foram: família, período, nome/
símbolo e propriedades periódicas dos elementos, 
tendo uma duração de duas aulas.

Em outro momento, os alunos de cada turma 
foram divididos em quatro grupos. Veja a Figura 2. 
Cada grupo teria um nome de identificação e teria a 
responsabilidade de fazer 20 cartões, contendo uma 
pergunta na frente e a resposta correspondente no 
verso, conforme Figuras 3, 4 e 5. Durante o processo 
de realização dos cartões os alunos poderiam fazer 
perguntas sobre os quatro assuntos abordados.
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QUESTIONANDO A TABELA PERIÓDICA - INSTRUÇÃO POR COLEGAS (PEER INSTRUCTION)

Ao longo do processo, a professora ficaria à 
disposição dos grupos para orientação, sendo este o 
momento propício para o esclarecimento de dúvidas 
referentes ao conteúdo e à elaboração dos cartões, 
tendo uma duração de duas aulas. 

Em um terceiro momento, iniciou-se a realização 
do Quiz de Perguntas e Respostas da Tabela Periódica, 
por meio de sorteio, sendo que os dois primeiros 
sorteados se desafiariam e os outros dois grupos 
restantes da mesma forma, segue abaixo a Figura 6.

Cada grupo pode fazer uma pergunta por vez, 
intercaladamente, até um total de dez perguntas. 
Um aspecto importante a se destacar refere-se às 
regras do desafio, são elas:

• Cada pergunta precisa ser respondida em 15 
segundos, controlado por cronômetro, Figuras 7, 
8 e 9;
• Caso um grupo tenha perguntado e o grupo 
adversário não souber ou tenha respondido errado 
o ponto vai para o grupo que perguntou, assim é 
possível que o grupo vencedor tenha mais de dez 
acertos;
• As cinco primeiras são respondidas pelo 
coordenador do grupo, porém todos do grupo 

podem ajudar;
• Da sexta até a décima pergunta, o grupo, por 
meio de seu coordenador, pode escolher a pessoa 
do grupo adversário, a qual ele quer que responda, 
porém não é permitido repetir a pessoa, ou seja, 
respondeu uma vez, escolhe outra pessoa para 
responder, sem que a mesma possa pedir ajuda a 
seus companheiros; 
• Para aqueles que escolheram perguntar sobre 
o símbolo dos elementos químicos, para que 
seja considerado correto é necessário dizer o 
nome corretamente do elemento. No entanto, se 
optarem por pedirem como resposta o símbolo do 
elemento e existir duas letras é necessário falar as 
letras e se são maiúsculas ou minúsculas;
• Ao término das dez perguntas o jogo se encerra 
e será contado o placar. Quem tiver o maior 
número de acertos vence;
• E, em caso de empate no total das dez perguntas, 
outra rodada se iniciará até o primeiro erro de um 
dos grupos, ou seja, o primeiro que errar perde o 
jogo. 

Na quarta etapa, os vencedores dessas batalhas 
disputam a grande final, tendo a duração de uma 
aula.
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QUESTIONANDO A TABELA PERIÓDICA - INSTRUÇÃO POR COLEGAS (PEER INSTRUCTION)

Ao grupo vencedor, cabe o prazer da vitória e de 
ter sua avaliação considerada dentro das habilidades 
e competências esperadas para o conteúdo.

Aos demais estudantes, a forma de recuperação 
será dada por meio de revisão do conteúdo, sendo 

apontadas as fragilidades através de discussões 
e testes conceituais, por meio de questões 
cuidadosamente escolhidas que forneçam aos 
estudantes a oportunidade para retificarem seus 
equívocos, no que se refere aos quatro assuntos 
abordados.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE

Nas turmas do turno da manhã houve maior 
aceitação da proposta de trabalho em relação ao 
turno da noite. Os alunos da noite mostraram-
se resistentes à proposta do novo trabalho, 
preferindo o modo expositivo tradicional de ensino, 
principalmente porque nesta metodologia a pessoa 
do professor é o elemento mais exigido da relação. 
Porém, após muita insistência a aceitação à nova 
proposta de trabalho foi inevitável.

Assim, para que os alunos pudessem fazer uma 
boa elaboração das perguntas, após a exposição do 
assunto, eles deveriam estudar em casa e vir com 
suas dúvidas para a aula, aspecto este compreendido 
por grande parte dos alunos do turno da manhã. 

No entanto, os estudantes do turno da noite não 
se reuniram na aula determinada no Cronograma 
de Desenvolvimento das Atividades, porque 
trabalhavam e, por isso, não conseguiram estudar. 

Então, na aula destinada à elaboração das perguntas 
eles tiveram que estudar e tirar suas dúvidas, ficando 
para a próxima semana as atividades propostas. 

Os alunos do turno da manhã conseguiram 
terminar suas atividades dentro do cronograma 
previsto. A grande maioria, decidiu fazer perguntas 
sobre o símbolo e o nome dos elementos, 
segundo eles por estratégia de jogo, o que deu 
muito certo; já os estudantes do turno da noite 
fizeram questionamentos de forma mais variada, 
intercalando entre os quatro assuntos, Tabela 1.

De modo geral, pude observar empolgação 
de todos os alunos no dia do desafio, pois todos 
estavam animados e com suas fichas em mão. 
Também pude constatar o esforço e o conhecimento 
adquirido por todos os grupos do turno da manhã e 
da noite, principalmente ao iniciar novos conteúdos, 
sendo capazes de relacionar o novo conteúdo com a 
Tabela Periódica.
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QUESTIONANDO A TABELA PERIÓDICA - INSTRUÇÃO POR COLEGAS (PEER INSTRUCTION)

É sempre um desafio pôr em execução uma nova 
metodologia de ensino principalmente num sistema 
tão estagnado como o ensino público, pois sempre 
que se tenta fazer tais atividades, nos deparamos 
com situações como a falta de recursos, o que com 
uma boa dose de criatividade tenta-se superar. Não 
foi o caso deste experimento.

Assim, é de visível importância a aplicação de 
novas metodologias de ensino como a Metodologia 
Ativa. É incrível a transformação que a apropriação 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

ARAUJO, I. S.; MAZUR, E. Instrução pelos colegas e ensino sob medida: 
Uma proposta para o engajamento dos alunos no processo de ensino e 
aprendizagem de física. Cad. Bras. Ens. Física., Florianópolis, v. 30, n. 2, p. 
362-384, abr. 2013.

BERBEL, N.A.N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de 
estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 
25-40, jan./jun. 2011.

BERBEL, N.A.N. Metodologia da Problematização: uma alternativa 
metodológica apropriada para o Ensino Superior. Semina: Ciências Sociais 
e Humanas, Londrina, v.16. n. 2., Ed. Especial, p.9-19, out. 1995.

do conteúdo pelo aluno é capaz de fazer nele e no 
sistema educacional. A apropriação do conteúdo 
pelo aluno é libertadora e serve como mola 
propulsora do indivíduo como um todo, pois ele 
se torna capaz de tomar decisões, desperta seu 
raciocínio lógico e criativo, tornando o aluno não 
apenas um mero acumulador de conhecimento, 
mas um indivíduo que absorve, processa e critíca a 
informação, fundamentando desta forma o papel do 
educador na devolução da cidadania aos estudantes.
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APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE

O Estudo de Caso, aplicado na disciplina de FÍSICA, 
na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO SANTA 
CRUZ, a alunos do primeiro ano do ensino médio, 
matriculados nas turmas 114 e 117 no turno da tarde, 
nas terças-feiras, respectivamente, nos dois primeiros 
períodos ( 1 e 2) e nos dois últimos períodos (5 e 6), 
dentro da grade de horários desse dia. Os estudantes, 
durante as aulas, debatiam entre si temas que 
envolviam séries policiais e/ou acontecimentos nas 
novelas e em telejornais ou jornais impressos. 

Percebendo isso, vi uma oportunidade de iniciação 
do conteúdo seguinte, que seria as LEIS DE NEWTON 
e suas aplicações. Então, construí um ESTUDO DE 

CASO, baseado num fictício acidente de carro, em 
que os alunos teriam que ser os CSI, ou seja, analisar 
a cena do respectivo acidente, identificar todos os 
possíveis fatos e relacionar com os conceitos das Leis 
de Newton, que estavam sendo apresentados durante 
as aulas no trimestre.

O Laboratório de Informática e o Laboratório de 
Ciências, locais que possuem uma conexão com a 
internet: possibilitando a utilização dos netbooks 
educacionais, foram utilizados na pesquisa dos 
parâmetros a serem descritos e nas discussões 
acaloradas sobre o fato descrito.

OBJETIVO DA ATIVIDADE

O objetivo dessa atividade foi o de desenvolver um projeto baseado na comunidade, que ajude os 
alunos a trabalharem com os adultos e a investigarem questões fora da sala de aula. Essas investigações 
abertas possibilitam muitas soluções diferentes para os problemas. Assim sendo, de modo semelhante, os 
projetos variam na autonomia que os estudantes recebem para definir as atividades diárias do projeto. Alguns 
professores planejam e organizam produtos e atividades e esperam que os alunos façam as coisas conforme o 
planejado. Outros permitem que os alunos sugiram novos produtos e desempenhem um papel mais ativo na 
definição do modo como o projeto vai se desdobrar. (BUCK, 2008).

Nesse aspecto, o estudo dos conteúdos de Física passa a ter significado com a realidade dos alunos.
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METODOLOGIA

A metodologia foi exploratória com apresentação de um caso. No quadro 1, apresentam-se os passos 
metodológicos utilizados.

Seguindo os passos estabelecidos no Quadro 
1, na primeira semana, foi apresentado aos alunos 
a atividade e lido com eles os fatos dados e as 
especificidades do caso. Logo após, os estudantes 
se organizaram em duplas e, neste instante, deu-
se o início das discussões que envolviam o fato e o 
surgimento das primeiras dúvidas. 

Na sequência, foi pedido aos alunos que iniciassem 
sua pesquisa e já fossem registrando as primeiras 
informações sobre o fato ocorrido. Os estudantes 
mantinham suas observações e pesquisas salvos em 
seus e-mails e/ou no drive (dentro da nuvem).

Na segunda semana do projeto, eles retornaram 
para o laboratório de informática para novas 
pesquisas e também para sanar dúvidas acerca do 

desenvolvimento do projeto. Nessas duas aulas, 
tiveram autonomia para discutir e pesquisar e 
delimitar o roteiro deste estudo de caso, ou seja, 
apenas pesquisa do fato apresentado em si.

As atividades a distância têm como principal função 
a preparação do projeto, sem a presença do professor, 
obviamente que este não abandona o projeto, somente 
auxilia naquilo que surge de dúvidas, sendo o aluno 
o principal construtor daquilo que é pedido. Também 
é neste momento que o professor pode acrescentar 
novas informações ao projeto, fazendo com que os 
alunos novamente tenham uma nova discussão, 
agora somente entre si e fora do ambiente escolar 
dessas novas informações. Muitos alunos podem ter 
dificuldade para se encontrar fora do horário escolar e, 
com isso, necessita-se de um planejamento da dupla 
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para encontrar disponibilidade de horário para este 
encontro. Também há uma demanda de tempo, uma 
dupla poderá ter uma concepção completamente 
diferente de outra e, posteriormente, necessitará mais 
ou menos tempo para desenvolver os resultados de 
suas discussões iniciais.

O professor, sentindo a necessidade, poderá pedir 
um encontro presencial aos estudantes para analisar 
os novos fatos e corrigir possíveis erros, que já possam 
ser notados, o mais rápido possível.

O terceiro passo é uma breve apresentação de 
como se faz um relatório e como é a norma culta 
da escrita técnica, lembrando que é importante o 

aluno saber colocar o texto na ABNT, mas como foi 
inicialmente comentado, não posso cobrar dos alunos 
que seus projetos tenham uma perfeita padronização. 
É neste momento que o professor lerá o que já foi 
desenvolvido pelo aluno e haverá correção dos 
projetos e também de um encaminhamento de alguns 
alunos que ainda apresentam dificuldades.

O quarto e último passo é a finalização e entrega 
do Estudo de Caso, podendo ser entregue por 
e-mail ou impresso. Nota-se que, nesse momento, 
as conclusões que os alunos possuem devem estar 
de acordo com aquilo que foi pretendido durante o 
estudo de caso.
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A Rede SARAH analisou, estatisticamente, as 558 
internações ocorridas em decorrência de acidentes 
de trânsito no primeiro semestre de 2009, nos seus 
Hospitais em Brasília, Salvador, Belo Horizonte e São 
Luiz. As conclusões sobre a caracterização das lesões 
foram as seguintes:

Os acidentes de trânsito que envolveram 
pacientes ocupantes de veículos, produziram 
predominantemente: lesões medulares, lesões 
ortopédicas, lesões cerebrais, representadas em quase 
a totalidade por traumatismo crânio-encefálico.

O telefone celular, está entre a principal causa 
de distração entre motoristas, é o que mostra uma 
pesquisa inédita feita no Rio de Janeiro e em São Paulo 
com 1020 pessoas, e segundo a Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia: “O sistema cognitivo 
está focado no dirigir e de repente é obrigado a mudar 
a atenção e dividi-la com o assunto que está sendo 
tratado ao telefone. O motorista imediatamente reduz 
a velocidade, não presta atenção ao trânsito e perde 
o senso de julgamento de que está em risco”, explica 
o ortopedista Marcos Musafir, um dos organizadores 
do congresso e consultor em traumatologia da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele cita estudo 
cognitivo da OMS, que simulou distrações de um 
motorista, e mostrou que o risco de acidente aumenta 
em até 400%” (BUCK, 2008),

Estudo de caso: ACIDENTE EM SANTA CRUZ COM 
VÍTIMA FATAL E PESSOA EM ESTADO GRAVE

Imagine-se numa cena em que ocorra um acidente 
de trânsito em sua cidade. Você e seu colega são os 
peritos criminais que farão o estudo de caso desse 
acidente, demonstrando todas as situações em que 
estão apresentadas a seguir:

1) Acidente de automóvel, com colisão frontal em 
poste DE CIMENTO, acidente ocorrido às 6h30min 
da manhã, conforme fotos tiradas pelos policiais de 
plantão.

2) Vitimologia

MULHER: massa: 75 Kg, altura: 1,70 metros, 
encontrada morta a uma distância de 20 metros em 
referência ao acidente de automóvel, próximo à vítima 
estava uma parada de ônibus.

HOMEM: massa: 85 Kg, altura: 1,60 metros, 
ENCONTRADO DESACORDADO DENTRO DO 
AUTOMÓVEL, FOI NECESSÁRIO A INTERVENÇÃO do 
Corpo de Bombeiro para a retirada do indivíduo das 
ferragens do automóvel. Foi encontrado no banco 
de trás do automóvel, 2 latas de bebida alcoólica 
(cerveja).

3) Marcas de pneus da frenagem com distância de 
10 metros em relação ao ponto de impacto no poste.

4) A perícia médica estava no local e encaminhará 
a todos os laudos médicos para análise dos 
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peritos envolvidos, assim como o Raio X e exames 
toxicológicos das vítimas.  E quaisquer outras 
informações sobre este acidente poderá ser requerida 
durante a investigação do mesmo.

Lembrem-se: vocês são os peritos técnicos e 
deverão usar a física dos movimentos, ou seja, as leis 
de Newton para detalhar toda a cena que envolveu 
esse acidente. As leis de Newton e suas aplicações 

devem fundamentar suas teorias do que aconteceu 
durante esse fato. Esse laudo deverá ser entregue em, 
no máximo, três semanas* com todas as conclusões 
possíveis sobre esse caso.

Bom trabalho!

* período foi modificado devido à paralisação da 
categoria do Magistério Estadual
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE

Durante o processo de apresentação e 
desenvolvimento do projeto, notei um interesse 
maior dos alunos na disciplina, mas também grande 
dificuldade em desenvolver o projeto, ou seja, em 
defender aquilo que eles tinham achado como algo 
certo, outra característica era a dificuldade do aluno 
na impulsividade do processo, apresentavam fatos 
que não pertenciam ao caso ou estava muito além da 
compreensão daquilo que realmente era necessário. 
Também notei que os alunos quando estão conectados 
na internet se perdem e logo estão utilizando o seu 
tempo para as redes sociais, isso pode gerar certo 
estresse entre professor e aluno.  As discussões e idas 
aos laboratórios foram bem produtivas, conforme é 
possível perceber nas fotos ABAIXO.

A dificuldade em desenvolver as atividades a 
distância foi para mim um pouco frustrante, pois notei 
que os alunos ainda não tinham maturidade para 
desenvolver sozinhos o projeto, enfim, apresentavam 
muita dificuldade na escrita e interpretação dos dados 

e também daquilo que estava sendo orientado. 

Na minha opinião, a dificuldade em ter muitos 
dados dentro deste estudo de caso atrapalhou o 
desenvolvimento do entendimento do resultado final. 
Tive o apoio do projeto PIBID/UNISC, neste momento 
de análise de dados, com um representante do curso 
de Física Licenciatura plena, a aluna bolsista Cíntia 
Schimdt, a qual ajudava os estudantes na orientação 
da pesquisa e também com os cálculos quando eram 
necessários. No quadro abaixo, colocarei alguns 
resultados de laudos desenvolvidos pelos alunos, 
fatos interessantes e algumas duplas escreveram 
suas respectivas conclusões. Obviamente não 
poderei colocar todas as conclusões, assim sendo, 
disponibilizo fragmentos de apenas 4 “laudos”.



23

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS: ESTUDO DE CASO

FOTOS

NOME DAS DUPLAS TURMA CONCLUSÃO E OBSERVAÇÕES DESCRITIVAS PELOS ALUNOS
Eduarda  Rodrigues 116 Descrição do automóvel.

O automóvel é aparentemente de cor VERDE MUSGO, seu modelo 
é o SANTANA 2000 MI ANO 2005, com estilo SEDAN, da marca 
VOLKSWAGEN. Possui porte MÉDIO, com QUATRO portas e com 
CINCO lugares ocupantes. MOTOR de combustível à GASOLINA. 
TRANSMISSÃO com tração DIANTEIRA, CÂMBIO manual de CINCO 
marchas e EMBREAGEM de MONODISCO A SECO. SUSPENSÃO 
DIANTEIRA INDEPENDENTE E TRASEIRA COM EIXO DE TORÇÃO. FREIOS 
DIANTEIROS COM DISCO VENTILADO E TRASEIROS COM TAMBOR. 
DIREÇÃO HIDRÁULICA. DIMENSÕES – comprimento, 4607 mm; entre-
eixos, 2550 mm; porta-malas, 413 litros; peso, 1095 kg; largura, 1700 
mm; altura, 1423 mm; tanque de combustível, 72 litros; carga útil, 440 
kg. DESEMPENHO – velocidade máxima, 186 km/h; aceleração 0-100 
km/h, 10,3 s.
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Conclusão parcial e final.
Resposta: Concluo parcialmente, que diante dos fatos relatados do 
ocorrido, que naquela manhã, após ter ingerido uma alta dose de 
bebida alcoólica, um homem com seu automóvel, causou um grande 
e grave acidente.

Seja por que estava inconscientemente embriagado e dirigindo em alta 
velocidade, ou pelo uso talvez de um aparelho celular e/ou alguma outra 
distração, o condutor do veículo atropelou uma mulher que, segundo 
testemunhas, seguia para o seu trabalho caminhando no acostamento, 
quando foi jogada a 20 metros de distância, o que a levou a óbito. 
Depois de ter colidido com a moça, o motorista perdeu o controle do 
carro e acabou batendo em um poste de concreto e o mesmo acabou 
ficando preso nas ferragens, mas logo foi resgatado pelo CORPO DE 
BOMBEIROS e encaminhado para o hospital.
 
Dado o estudo do processo e das diligências realizadas, este Perito 
conclui que houve negligencia pela parte do condutor do veículo 
envolvido em um acidente, e tudo foi devidamente atualizado em 
conformidade com os parâmetros expostos nos quesitos apresentados. 
Ainda informa o Perito que não são necessários esclarecimentos 
adicionais, uma vez que ficou claro e desvelado o erro encontrado e 
que não mais existem controvérsias a serem dirimidas no processo em 
tela.

Pedro Frantz
Patrick Souza

116 Dados sobre o excesso de velocidade: Como o motorista estava em 
uma velocidade altíssima, 50% do limite permitido, é uma infração 
gravíssima, como ele cometeu um homicídio culposo, ele pode ter a 
suspensão imediata do direito de dirigir e ter uma multa de 880,41 
reais. Além de aumentar o seu tempo de reclusão.
 
Linha do tempo do acidente: Um homem embriagado dirigia um scort 
em alta velocidade, quando atinge um pedestre que vai a falência logo 
após ao impacto, depois de atingir o pedestre, o motorista tentou parar 
o carro, mas como era 6:30 da manhã a pista estava relativamente 
molhada, ele teve dificuldade de frear o carro, então ele acabou se 
chocando com o poste.
 
Culpado: Sem dúvida o culpado é o motorista, pois além de estar 
cometendo diversos delitos e tendo consciência que está botando a 
vida dos outros e sua própria vida em risco, não foi nem um pouco 
responsável. O resultado dessa irresponsabilidade foi a morte de uma 
pessoa e quase a sua morte.

 Conclusão sobre o acidente: Não beber e dirigir, pois você protegerá 
a sua vida e não colocará a vida dos pedestres em risco, que não tem 
culpa da irresponsabilidade de um motorista que bebe e depois dirige. 
Sendo assim, o culpado é o motorista que foi imprudente de beber e 
depois dirigir.

Cássio Oliveira
Gustavo Vogt

116 Dados sobre a embriaguez e excesso de velocidade da vítima e 
legislação: 
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O senhor Vandercleison, motorista do Monza envolvido no acidente, foi 
diagnosticado com embriaguez aguda, igual ou maior a 3,7 miligramas 
de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Na legislação vigente, 
a Lei Nº 11.705, de 19 de Junho de 2008, criminaliza a “Dirigir sob a 
influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência”. É considerada infração gravíssima, e a pena é 
de multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) 
meses, também medida administrativa: retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento 
de habilitação.
Por ter ocorrido óbito, o crime é considerado homicídio culposo 
(quando não há intenção de matar), conforme Lei N° 2.848, de 07 
de Dezembro de 1940, Artigo 121, § 3º, tendo a pena detenção de 
1 (um) a 3 (três) anos. Por a vítima ser do sexo feminino, o crime tem 
caracterização “feminicídio” incluído pela Lei N° 13.104, de 2015, sob 
pena de reclusão por 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
 
O senhor Vandercleison, motorista do Monza envolvido no acidente, 
estava dirigindo com velocidade 50% (cinqüenta por cento) acima 
da permitida na via. Conforme Artigo 218 III, do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), a infração é gravíssima. Sob pena de multa no valor de 
R$880,41(oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos), 
mais perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Também há medida administrativa: suspensão imediata do 
direito de dirigir e apreensão da CNH.
 
CULPADO
O senhor Vandercleison Nogueira de Lima e Silva, depois de um 
intensivo trabalho de pesquisa e investigação por parte da Perícia, é 
considerado culpado pelo acidente (provocado por ele), pela morte da 
senhora Paulina Rolaine P. Latráz, mesmo que sem intenção de matá-la, 
e deve ser julgado pelos delitos citados nos tópicos que antecederam 
este.
 
CONCLUSÃO
O caso prova que a combinação de álcool e direção é fatal, não somente 
a vida do motorista, mas a vida de outras pessoas que estão na via. O 
delito de dirigir alcoolizado abre um leque maior para outros delitos, e o 
exemplo claro disso é o caso que aqui está citado e resolvido. O senhor 
Vandercleison é culpado, e deve ser julgado pelos delitos citados.
 
ENCERRAMENTO
Declaramos encerradas as pesquisas e investigações sobre o caso, 
lavramos o presente laudo pericial do processo N° 69.00.069-4 que 
contém 6 (seis) páginas.  

Danieli Padilha
Leonardo Roesch

117 DADOS SOBRE O EXCESSO DE VELOCIDADE E LEGISLAÇÃO
 
Como o S.r. Rodrigo estava dirigindo seu veículo em uma velocidade 
muito acima (50% do limite permitida na via), é considerado uma 
infração grave, onde teria cometido homicídio culposo, teria sua CNH 
recolhida por lei e ganharia uma multa chegando até R$900,00.
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LINHA DO TEMPO DO ACIDENTE
 
Um homem dirigia seu veículo Escort GLX 1.8 16v em uma velocidade 
acima da permitida, ou seja, em uma velocidade altíssima. Nessa via 
percorrida ele atinge uma pedestre jogando-a longe e levando-a morte 
na hora. Após o impacto, o motorista tentou parar o veículo freando-o, 
mas infelizmente a pista estava molhada chegando até mesmo a se 
chocar com o poste de concreto.
 
CULPADO
 
Depois de muitas pesquisas sobre leis e cálculos básicos para sabermos 
as informações necessárias, chegamos à conclusão de que o culpado 
com muita certeza é o motorista, pois estava em alta velocidade e havia 
ingerido bebida alcoólica antes de “tomar” o volante do veículo. Sendo 
assim foi considerado CULPADO pelo acidente onde causou a morte de 
um cidadão livre e quase seu próprio falecimento.
 
CONCLUSÃO PARCIAL
 
Concluímos que o motorista não deveria ter misturado bebida alcoólica 
com volante, pois ambos não combinam. Se o motorista não tivesse 
ingerido álcool, talvez não teria ocorrido esse acidente e teria sua CNH 
em mãos podendo dirigir tranquilamente por onde quisesse.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia baseada em projetos é uma 
possibilidade de compartilhar conhecimento, 
trabalhando juntos. Assim, alunos e professores 
podem criar muitos projetos bem-sucedidos. Os 
estudantes têm oportunidade de discutir e refletir 
sobre suas experiências de aprendizagem e analisá-las 

tendo mais chances de reter e usar suas habilidades e 
seus conhecimentos. Para o aluno, saber alocar tempo 
para desenvolver o projeto é uma tarefa bastante 
útil, pois é encorajado a aprender a vida inteira e, 
essencialmente, ter uma postura crítica dos fatos. 

BUCK; Institute for Education. Aprendizagem baseada em projetos: guia para 
professores de ensino fundamental e médio/ Buck Institute for Education. Tradução 
Daniel Bueno: 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
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O flipped classroom (ou sala de aula invertida) é 
uma metodologia contrária ao modelo tradicional 
de ensino em que, geralmente, o professor expõe 
os conteúdos e os estudantes ouvem e anotam 
explicações para estudar e/ou fazer exercícios. Nesta 
metodologia, o estudante estuda os conteúdos 
básicos antes da aula, como vídeos, textos, 
arquivos de áudio, games, etc, e, em sala de aula, o 
professor aprofunda o aprendizado com exercícios, 
estudos de caso e conteúdos complementares, que 
preferencialmente, desenvolvam o pensamento 
crítico. Ao professor também cabe sanar as dúvidas 
e promover o relacionamento entre os estudantes da 
turma, por exemplo, apresentando desafios a serem 
desenvolvidos em estudos coletivos.

O aluno é acompanhado pelo professor por meio 
de avaliações a fim de conferir se o estudante leu os 
materiais indicados, se é capaz de aplicar conceitos 
e se desenvolveu as competências esperadas. A 
metodologia ativa valoriza o papel do professor, como 
orientador dos percursos de pesquisa e mediador 
entre estudantes e conhecimentos, além de ajudar 
a desenvolver competências como capacidade de 
autogestão, responsabilidade, autonomia, disposição 
para trabalhar em equipe entre outras.

Esta metodologia foi aplicada aos alunos de seis 
turmas do ensino médio da E.T.E. Professora Sylvia 
Mello, dos 2° e 3° anos, na cidade de Pelotas.

• Verificar a eficácia do “Flipped Classroom” no processo de ensino-aprendizagem dos alunos 
do ensino médio.

Nas turmas de 2° anos do ensino médio o conteúdo 
trabalhado foi o Reino Animalia (invertebrados e 
vertebrados) e, nas turmas de 3° ano, trabalhou-se os 
conteúdos de ecologia. 

Em todas as turmas, os alunos foram organizados 
em grupos, recebendo conteúdos diferentes para 
estudar e preparar uma apresentação oral com os 
seus. Organizou-se um cronograma no qual cada 
grupo tinha uma aula (45 minutos) para expor o 
material que estudou e iniciar as discussões sobre 
aquele tema. Com o cronograma de aulas exposto, 
todos os alunos sabiam quais seriam os assuntos que 

seriam debatidos em cada aula e tinham como dever 
estudar esse conteúdo antes da aula, para participar 
da discussão. 

No início de cada aula, o grupo responsável pelo 
assunto fazia sua explanação, estimulando os demais 
a participarem da discussão e tirarem suas dúvidas. 
Após essa apresentação inicial do assunto e com as 
dúvidas sanadas, os alunos deveriam resolver uma lista 
de exercícios, a fim de verificar o seu entendimento 
real sobre o assunto. Esses exercícios foram extraídos 
de provas do Enem dos anos anteriores, para se 
habituarem com essa forma de avaliação.
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Todos os alunos tinham o conteúdo básico de cada 
tema no livro didático e deveriam também pesquisar 
em outras fontes, para complementar o aprendizado 
e trazer curiosidades sobre os temas abordados. 
A apresentação foi realizada na forma de rodas 
de conversas, para tirar um pouco da formalidade 
da aula e estimular a participação de todos. Como 
professora, me encarreguei mais da organização do 
cronograma e das atividades (exercícios), servindo 
como uma mediadora no debate, esclarecendo 
dúvidas e orientando, sem me preocupar em ser a 
“dona da razão”.

A avaliação do trimestre levou em conta 
a apresentação do trabalho (preparação da 
apresentação, domínio do assunto, realização de 
pesquisa complementar do assunto, motivação para 
tratar do assunto e incentivar os colegas a participarem 
do debate), assim como a participação e colaboração 
nos debates dos demais grupos, ou seja, levou-se 
em consideração se o aluno, mesmo não tendo que 
apresentar aquele assunto, estudou o conteúdo de 
acordo com o cronograma estipulado. Também foi 
avaliado a realização dos exercícios propostos.

Após as atividades realizadas, verifiquei que a 
maioria dos alunos aprovaram a proposta, apenas 
uma aluna do 3° ano se recusou a participar, pois 
segundo ela “ isso dá muito trabalho! É muito mais 
simples estudar para uma prova!” Como consequência, 
essa aluna realizou uma prova escrita com todos os 
conteúdos debatidos em sala de aula.

Mesmo tendo, aparentemente, sido um trabalho 
simples, percebi grande diferença na participação dos 
alunos. Quando as aulas eram ministradas da forma 
tradicional, isto é, quando eu expunha o conteúdo 
na sala sem saberem do cronograma ou terem a 
responsabilidade de participar, apenas vinham para 
a sala de aula e iam se preocupar depois com as 
avaliações. Como nessa metodologia de trabalho eles 
sabiam que deveriam participar do debate e que, para 
isso, deveriam estudar determinados assuntos, parece 
que se sentiram mais motivados. Os objetivos ficaram 
mais claros e isso auxiliou muito na aprovação deles.

Segundo o site “Carta Educação”, em um 
levantamento feito na Universidade de British 
Columbia, nos Estados Unidos, com professores de 
Física que aplicaram a metodologia, entre eles Carl 
Wieman, prêmio Nobel de Física em 2001, houve 
aumento de 20% na presença e 40% na participação 
dos estudantes com este modelo. Além disso, as notas 
dos alunos participantes foram duas vezes maiores 
do que as das classes que utilizaram a metodologia 
tradicional. Na Universidade de Harvard, por sua vez, 
professores de Matemática conduziram um estudo 
de 10 anos em suas classes de Cálculo e Álgebra e 
descobriram que alunos inscritos em aulas invertidas 
obtiveram ganhos de 49 a 74% na aprendizagem em 
relação aos alunos inscritos em aulas tradicionais.

Moran (2014) considera a sala de aula invertida um 
dos modelos mais interessantes da atualidade para 
mesclar tecnologia com metodologia de ensino, pois 
concentra no virtual o que é informação básica; e, na 
sala de aula, atividades criativas e supervisionadas, 
uma combinação de aprendizagem por desafios, 
projetos, problemas reais e jogos. Essa função de 
mesclar a tecnologia na metodologia de sala de 
aula foi muito proveitosa, visto que normalmente os 
alunos não podem usar o celular em aula, mas, como 
autorizei o seu uso para as apresentações, gostaram 
bastante.

Para Bergmann e Sams (2016, p. 6), a sala de aula 
invertida é um sistema que capacita os professores a 
personalizar o ensino para cada aluno e que contém 
elementos de um ambiente propício à aprendizagem, 
ao domínio (conquista) de uma série de objetivos, 
respeitando seu próprio ritmo. É um sistema no qual 
todos os alunos progridem no material, à medida em 
que aprendem o conteúdo e, assim, podem avançar 
mais rapidamente ou mais lentamente, conforme 
seu ritmo de aprendizagem. Esses autores explicam 
que os alunos apreciam a flexibilização, pois, como a 
instrução é gravada, eles podem assistir quantas vezes 
quiserem, podem ͚pausar e retroceder a aula ou avançar. 
Na opinião de alguns estudantes, os professores 
avançam com muita rapidez ou com muita lentidão, 
assim, o recurso de pausar e avançar a gravação ajuda 
os alunos e é uma inovação tecnológica, que auxilia 
os alunos no gerenciamento do tempo e a aprender 
conforme sua própria programação (BERGMANN; 
SAMS, 2016, p. 22). Essa atividade de gravar uma 
videoaula e disponibilizar ao aluno antes do debate é 
muito interessante e tentarei realizar no próximo ano 
letivo, pois, devido a estarmos com um calendário de 
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recuperação de greve, não houve tempo hábil para 
realizar no ano vigente.

Segundo Hamdan et al. (2013), a adoção da sala 
de aula invertida retira ambos, aluno e professor, 
de sua zona de conforto. As atividades de baixa 
cognição, antes providas pelo docente em sala de 
aula, passam para a responsabilidade do aluno, que 
deve administrá-las em seu tempo pessoal. O preparo 
pelo professor de conteúdos pré-classe, bem como 
atividades de alta cognição em classe e de atividades 
de sedimentação e avaliação pós-classe, torna-se mais 
complexo. Além disso, as atividades de aula, agora 
focadas em aplicação do conhecimento adquirido 
nas leituras pré-classe e na resolução de problemas, 

exigem do educador flexibilidade e criatividade 
para identificar erros ou lacunas de conhecimento e 
saná-las de forma individual ou coletiva em tempo 
de execução. Com certeza, tanto para o professor 
quanto para o aluno, sair dessa zona de conforto é 
desafiador porém, percebi o quanto nós professores 
temos que estudar, fazer formação continuada e estar 
sempre se atualizando, pois os alunos, muitas vezes, 
nos surpreendem com perguntas sobre coisas que 
normalmente nem pensamos, mas que, com essa 
metodologia do flipped classroom, com a pesquisa 
que eles fazem antes da aula, acabam tendo dúvidas 
e isso mostra o quanto eles estão crescendo em 
conhecimento sobre o assunto.

Ao estudar esse modelo de aula, verifiquei que 
muitos autores mostram que não existe uma forma 
certa ou errada de ensinar, somente formas diferentes 
e alternativas.

Um dos principais pontos positivos da aplicação 
dessa metodologia, no meu ponto de vista, é 
que os alunos se tornam mais responsáveis pelo 
seu aprendizado e acabam levando esse senso 
de responsabilidade para as outras disciplinas e, 

principalmente, para sua vida.

Como professora, me senti muito realizada 
com essa atividade, pois percebi que os estudantes 
vinham mais motivados para a sala de aula e, mesmo 
estando num calendário de recuperação de greve, 
com aulas nos meses de janeiro e fevereiro, achei 
muito satisfatória a participação deles e percebi que 
tornou o aprendizado mais significativo, ou seja, que 
o processo foi mais eficaz.

BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de aprendizagem. Tradução de 
Afonso Celso da Cunha Serra. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

HAMDAN, N. et al. The flipped learning model: a white paper based on the literature 
review titled a review of flipped learning. [internet]. Fairfax, VA: George Mason 
University, 2013. 

PAIVA, Thais. Como funciona a sala de aula invertida? Disponível em: <hhtp://bit.
ly/2DM58jf>. Acesso em:  05 fev. 2018

MORAN, J. M. Nova personalidade [25 out. 2014]. Brasília: Correio Braziliense. 
Brasília. Entrevista concedida para Olivia Meireles. 
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A atividade desenvolvida foi planejada pela Técnica 
em Nutrição e Dietética da 06ª CRE – Fernanda Luísa 
de Freitas Job, sob a orientação das nutricionistas da 
SEDUC, o antes de sua aplicação foi vista e autorizada 
pelas mesmas. A atividade foi um bate-papo com 
alunos de 8º ano da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Bruno Agnes, na própria escola no dia 
17 de outubro de 2017, sobre: alimentação saudável, 

consciência quanto a quantidade de açúcar, sal e 
gorduras nos alimentos industrializados e, também, 
sobre a qualidade do Cardápio da Alimentação da 
escola, desenvolvido pelas nutricionistas da SEDUC, 
possibilitando, de forma bem ilustrada, maior 
entendimento sobre os nutrientes indispensáveis e os 
dispensáveis para o bom crescimento do jovem.

• Analisar como está a alimentação do jovem dentro e fora da escola;
• Visualizar o conhecimento dos alunos quanto aos malefícios do excesso de gorduras, 

açúcares e sal nos alimentos;
• Traçar planos de como ter uma alimentação mais saudável no âmbito escolar e familiar.

Foi utilizada a Metodologia da Problematização 
com o Método do Arco, de Charles Maguerez, por 
meio da qual é possível absorver as informações, 
problematizar, pensar nos fatores que determinam 
uma situação e depois construir alternativas para 
solucionar o problema. 

Após a apresentação aos alunos do conceito 
de alimentação saudável e da Pirâmide Alimentar, 
mais comumente usada no Brasil (Anexo 1), foi 
demonstrado com imagens a quantidade de açúcar, 
sal e gordura que alguns alimentos industrializados 
contêm (anexos 2, 3 e 4). Após apresentados esses 
dados, fizemos uma pausa para que os alunos 
pudessem conversar entre si e com os professores. 
Então, constataram e apontaram um problema real 
que temos em nossa alimentação, que é o consumo 
de alimentos ultraprocessados, com altos índices de 
nutrientes que excedem, em muito, a recomendação 
diária para uma pessoa. Também apontaram quais 

desses alimentos eles ingerem com maior frequência, 
bem como  analisaram a possibilidade de parar 
de ingeri-los ou substituí-los por alimentos mais 
saudáveis e que agradem ao seu paladar. Depois, houve 
um momento em que eles puderam dividir com todo 
o grupo como poderiam ter uma alimentação mais 
saudável e rica em nutrientes, buscando estratégias 
para implementar ações de melhoria da qualidade 
dos alimentos ingeridos por esses jovens.

Logo após esse momento, foi demonstrado o que 
significa cada uma das termologias usadas nos rótulos 
dos alimentos, no que constituem, para que servem e 
quais cuidados devemos ter com elas (anexos 5 e 6).

Para finalizar, foram dadas dicas para se ter uma 
alimentação saudável (anexo 7) e os alunos puderam 
fazer todos seus questionamentos referentes aos 
assuntos abordados e que tivessem interesse.
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Após a apresentação e conversa com alunos e 
professores, ficou evidente o interesse quanto ao 
assunto abordado e a vontade destes de eliminar 
práticas nocivas a sua saúde, instruindo também 
amigos e família sobre tal assunto.

A prática interessou aos alunos e também à equipe 
diretiva da escola, para seguir corretamente o cardápio 
escolar que é calculado pelas nutricionistas, com base 

nas necessidades nutricionais dos alunos em fase de 
crescimento. Sabe-se que uma alimentação saudável 
e equilibrada deixa o aluno mais disposto, pois lhe 
oferece todos os nutrientes que lhe dão mais energia 
para se aplicar aos estudos e assim construir um 
futuro melhor.

Uma alimentação saudável é um dos pilares que 
sustentam uma vida resoluta.

1 2

3 4

5 6
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Consoante práticas e teorias, curiosidades aliadas 
a observações, nos levam a uma busca, ou até mesmo 
a provocações de acontecimentos para que sejam 
de alguma forma sanadas aquelas perguntas que 
aparecem sempre que tentamos obter respostas. E, 
como se não bastasse, as histórias que ouvimos, seja 
na forma literária ou contada, provocam em nós sim 
mais perguntas e, consequentemente, a forma de 
questionamentos e respostas só tendem a aumentar.

              
Nesse período com o curso sobre Metodologias 

Ativas compreende-se que o foco está no estudante 
e na aprendizagem, estimulando a autonomia 
intelectual por meio de atividades planejadas, em que 
possam expressar suas mais variadas habilidades como 
interpretar, analisar, classificar, comparar, abreviar e 
assim correlacionar o todo para que aconteça entre a 
docência e a discência um trabalho compartilhado e 
com aprendizagens recíprocas de maneira prazerosa! 

A proposta ao trabalhar metodologias ativas em 
sala de aula, numa turma de 2º ano da Alfabetização, 
composta de 21 estudantes, considerando que o 
período foi no mês de novembro e dezembro, ou seja, 
no último trimestre do ano letivo, certamente era hora 

de aproveitar tudo o que fora trabalhado durante o 
ano letivo enfocando a escrita e a leitura. Nas classes 
de Alfabetização, em que o foco é a escrita e leitura, 
ambas acontecem em consonância, daí a importância 
de que elas aconteçam interdisciplinarmente, pois 
proporcionam ao aprendiz um ensino globalizado e 
não fragmentado, permitindo que em algumas dessas 
ações, o estudante sinta o “clik”, acomodando a 
aprendizagem de forma mais prazerosa e estimuladora. 
Nessa fase, o cognitivo é o auge para a aprendizagem, 
como consta em Teixeira (2015) “que o padrão de 
capacidade progressiva para formar representações 
mentais internas continua ao longo da infância. Outro 
padrão característico do desenvolvimento cognitivo 
envolve a passagem progressiva das crianças de um 
foco sobre si próprias a um interesse nos outros. 
A experimentação intencional e ativa das crianças 
com a linguagem e com objetos em seus ambientes 
resulta em enormes acréscimos, no desenvolvimento 
conceitual e linguístico”. Para tanto, toda a 
aprendizagem adquirida auxiliará no desenvolvimento 
cognitivo, seguindo esta perspectiva, é poder atuar 
sobre a curiosidade, a compreensão e sentir-se capaz 
de ir além da sua produção de desempenho. 
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Assim, segue o relato de nossa atividade proposta: 
aconteceu um diálogo sobre a Lua, ouvindo 
comentários, pensamentos, conhecimentos prévios, 
relatos da imaginação, histórias sobre o assunto, e foi 
sugerido duas atividades para serem desenvolvidas 
em casa naquela semana. À noite, quando estivessem 
em casa, a tarefa era que eles observassem a Lua no 
céu e a desenhasse como tinham visualizado.  

Após o diálogo, veio recordações de quando 
estavam na Pré-escola e aprenderam que Lua em Tupi-
guarani era Jaci. Lembraram que eu brincava com eles 
dizendo que a Lua e o Sol eram um “amor impossível”, 
que um cuidava o outro, mas que somente se 
encontravam em um momento denominado eclipse. 
Fomos conversando e surgiu até um vídeo que consta 
nos anexos.

         
Em aulas subsequentes, acirrando a imaginação, 

aconteceu a contação 
da história O Ratinho 
e a Lua. Esta, nos 
passa que devemos ter 
persistência, acreditar 
no que almejamos.          

A Lua cheia era um 
queijo bem grande, 
enorme em cima do 
telhado! Amanhecia o 
dia, o “queijo” sumia. 
Mas ele, o ratinho não 
desistia. Queria “comê-
lo! Pediu ajuda a seus 
amigos! Usou uma 
escada bem alta..., até 
que seus amigos preocupados para que ele não se 
decepcionasse, fizeram uma vaquinha, compraram 
um queijo e o colocaram em cima do telhado. Ele 
conseguiu chegar lá, empanturrou-se de tanto queijo 
e ainda levou um pedaço para seus amiguinhos. 
Encantado, desceu antes da noite acabar e nem olhou 
para o céu. Quando amanheceu, a lua apareceu, e 
estava “pela metade”, era a Minguante!  Ainda disse 
aos seus amigos que realmente era um queijo, pois 
ele havia comido e deixado somente a casquinha lá 
no céu!

A Turma ficou atenta à história e pode se perceber 
alguns pensamentos “flutuando” na sala!

Daí surgiram trabalhos com desenhos e nomes 

ao ratinho da história, frases sobre as pesquisas e 
observações realizadas pelos estudantes da turma. 
Em uma das falas, uma estudante diz que a vovó 
dela não acredita que alguém chegou até a Lua, “ela 
diz também que Deus não deixa descobrir os seus 
mistérios”! Conhecendo a família, sabe-se que há uma 
crença religiosa. Ao mesmo tempo a questiono e os 
coleguinhas atentos logo falam que já assistiram em 
filme e nos telejornais que as pessoas já foram até 
a Lua, sim! Alguns expressam que vão pesquisar em 
casa na Internet. Outro estudante, durante o diálogo 
para expor suas observações, nos relata que onde 
mora tem uma “pedra” que parece uma montanha, 
e que vendo a Lua no céu, isso antes de contarmos 
a história do Ratinho, ele subiu na pedra, para ver se 
ficava mais perto da lua! É bem como nos afirma o 
estudo apresentado neste material, em que SOUZA, 
2005 diz: Desde cedo, as crianças sentem-se atraídas 
pela Lua. Sabem que quando está escuro é possível 

encontrá-la no céu. O 
fascínio pela Lua atinge 
crianças e adultos. Este 
astro está presente em 
diversas lendas e mitos 
de povos passados, 
nos mais diferentes 
lugares do mundo. Se 
olharmos para os dias 
de hoje, ela continua 
fascinando tanto 
os românticos, que 
gostam de namorar sob 
a luz do luar, quanto 
os cientistas, que não 
sossegaram enquanto 
não fizeram o homem 

pisar em seu solo.

Baseado em estudos cognitivos, sabe-se que 
devemos provocar o desequilíbrio para que haja o 
equilíbrio. Então, quando planejamos uma atividade 
e dialogamos antes de executá-la, já de imediato 
obtemos uma autoavaliação, pois conseguimos no 
decorrer da conversa visualizar os conhecimentos 
prévios e, por conseguinte, despertar outros, 
proporcionando a ambas as partes a busca de ações 
para as respostas e, na sequência, a promoção da 
aprendizagem. Consoante aula do Professor Rudimar 
Serpa de Abreu, p.21, na organização das atividades, o 
professor deve ter presente que o estudante tem um 
conhecimento e que deve partilhá-lo com o grupo. 
Nesta perspectiva, o grupo constitui a referência 
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constante para a identificação e elaboração dos 
conteúdos, em que cada um tem oportunidade de dar 
a sua contribuição. A partir disto é que o professor 
deve desencadear o seu trabalho, partindo do que 
está próximo para atingir o que está mais distante.

 
Sabe-se da riqueza do tema em questão, e das 

próprias falas, curiosidades e das histórias vivenciadas 

pela Turma em seus diferentes momentos e lugares, 
que teríamos sem dúvida um material riquíssimo para 
ser trabalhado e explorado por muitas aulas. Com isso, 
fica também o despertar para muitas outras respostas 
e que, certamente, depois da exposição do o assunto 
em questão, as ideias e curiosidades não seriam e 
não serão mais as mesmas. Enfim, a aprendizagem é 
recíproca e isto torna prazeroso o querer aprender.

Falo enquanto educadora da turma. Fui na abertura 
do curso e li as aulas postadas na Sala Virtual e, em 
relação ao tema – Metodologias Ativas no Ensino de 
Ciências da Natureza, já havia pesquisado e posto 
em prática, inclusive com registros, mas quando em 
Nov./17 vem um tema pronto e direcionado, deixo 
aqui o registro de que não tínhamos tempo para 
realizar com toda eficácia e passos o trabalho que 
nos foi proposto e que consta no material impresso. 
Além disso, em fase de fechamento de trimestre, 
ficou difícil fazer as observações finais da forma como 
gostaríamos e, assim, tivemos que dar por acabado, 
tendo que começar um outro, o da proposta impressa. 

O tema que nos foi dado é interessante e gerou 
muitas discussões, como também curiosidades. 
Quando propus à turma começar pela história, foi 
para tirar “pérola” daqueles olhinhos que brilham 
quando os despertamos por motivos diversos, seja 

os questionando e/ou por meio de sua imaginação. 
Destaco a importância do outro para que possamos 
chegar às conclusões que permeiam as curiosidades 
despertas. Devido ao tempo que tínhamos, a 
atividade relativa à tarefa ficou restrita, e a proposta 
apresentada não teve maior dimensão. 

 O material recebido ao longo deste Curso foi de 
grande valia na sua total dimensão. 

 
Ao realizarmos o tema proposto com o 2º ano 

ficou evidente: a arte expressa nos desenhos, a escrita 
realizada com sucesso, as trocas nos diálogos, as 
curiosidades verbalizadas, o conhecimento proposto 
e o desejo dos estudantes em querer saber mais!

Ainda, dizer que tudo sempre é válido quando 
despertamos em nossas crianças a vontade de 
aprender a aprender! 
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O presente relatório foi realizado a partir de uma 
atividade realizada na Escola Estadual de Ensino 
Médio Jerônimo Mércio da Silveira, no município de 
Candiota/RS, com alunos do terceiro ano do Ensino 
Médio, no turno da noite, durante o período de 29 de 
setembro a 27 de outubro do ano de 2017, ao longo 
das aulas de Física.

Conforme sugerido pelo material oferecido pelo 
Portal do Programa de Formação Continuada para 

Professores – Metodologias Ativas no Ensino das 
Ciências da Natureza, ofertado pela Universidade 
de Santa Cruz do Sul, estabeleceu-se a maneira de 
aplicar a atividade.

A tarefa consistia em levar uma situação do dia a 
dia – consumo de energia elétrica, para dentro da sala 
de aula, assim analisando as aulas, o comportamento 
e desempenho dos alunos perante a sua aplicação. 

Para enfatizar o conteúdo de Potência Elétrica, 
estabelecido à disciplina de Física do terceiro ano do 
Ensino Médio, e seguindo o sugerido pelo Programa 
de Metodologias Ativas, questionou-se aos alunos 
sobre o consumo de energia elétrica em suas casas, 
se tinham ideia de quanto cada aparelho elétrico 
consumia de energia e quanto a soma desse gasto 
refletia em suas contas de luz ao final do mês. 

Com o crescente valor destinado ao pagamento 
das contas de luz devido às bandeiras tarifárias1, o 
assunto tornou-se pertinente, já que muitos alunos 
envolvidos na tarefa são responsáveis pelo sustento 
de suas casas. Assim, fazendo com que estes se 
interessassem mais pela atividade proposta, intitulada 
“Avaliando o devido consumo de Energia Elétrica”. 

1 “O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia de usinas 
termelétricas, que é mais cara do que a de hidrelétricas. A cor da bandeira é impressa na conta de luz (vermelha, amarela ou verde) e indica 
o custo da energia em função das condições de geração.” (VERDÉLIO, 2017).

Fundamentação Teórica

O material didático fornecido pela Universidade de 
Santa Cruz – UNISC, através do Programa de Formação 
Continuada para Professores – Metodologias 
Ativas no Ensino das Ciências da Natureza em seu 
terceiro módulo, ministrado pelas professoras Liane 
Mahlmann Kipper e Nádia de Monte Baccar, em que 
relata a técnica de ensino conhecido como “Método 
do Arco”, foi a base para desenvolver a prática relatada 
nesse documento.

Conforme as autoras:

(...) Com o fortalecimento da necessidade de 
uma perspectiva de ensino mais voltada para 
a construção do conhecimento pelo aluno, 
essa metodologia passou a ser considerada nas 
últimas décadas do século XX. A perspectiva de 
um arco representa cinco etapas que acontecem 
a partir da realidade social: observação da 
realidade e definição de um problema, pontos-
chave, teorização, hipóteses de solução e 
aplicação à realidade (KIPPER & BACCAR, 2017).
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A escolha desse método foi pela razão de que 
a atividade consiste em mostrar aos alunos que o 
consumo de energia elétrica gasto em suas casas e, por 
conseguinte, a taxa de conta de luz em preços altos, 
pode ser evitado, em parte, naquele eletrodoméstico 
que não se percebe que gasta tanta energia.

Desenvolvimento

A partir do esquema apresentado no segundo 
material didático, disponibilizado no terceiro módulo, 
temos a seguinte figura:

Desse modo, descrevemos a prática aplicada:

1º passo: Realidade → Taxas de luz altas;
2º passo: Observação da realidade (problema) 

→ Consumo de energia elétrica e como ele está 
relacionado com o valor da taxa da concessionária da 
conta de luz;

3º passo: Pontos-chave → Alunos responsáveis 
por suas contas, desejando economizar; Consumo 
imperceptível de certos eletrodomésticos; 

4º passo: Teorização → Conteúdo sobre potência 
elétrica e problemas mais simples, sucedido de seus 
próprios gastos/problemas;

5º passo: Hipóteses de solução → Quando 
eletrodomésticos não estão em funcionamento 
efetivo diminuir o tempo de conexão com a corrente 
elétrica ou desligá-los;

6º passo: Aplicação da realidade (prática) → 
Utilizando as hipóteses se garantirá a economia na 
taxa de luz;

7º passo: Realidade → volta-se à realidade com 
o entendimento e compreensão do problema 
encontrado.

Como dispúnhamos de apenas duas aulas de Física 
na semana, o desenvolvimento da atividade durante 
as aulas deu-se da seguinte maneira: 

• 1ª semana: Apresentação dos quesitos 
“Realidade”, “Observação da Realidade” e “Pontos-
chave”. Os alunos mostraram interesse, já que seria 
um tema comum a todos. Foi discutido como o preço 
da conta de luz poderia ser diminuído com apenas 
alguns cuidados extras com os eletrodomésticos 
ligados sem necessidade. Observação de contas de 
luz trazidas pelos alunos. Valores cobrados pelo KW/h.

• 2ª semana: Exploração da “Teorização”; 
Explicação do conteúdo de Potência Elétrica; Revisão 
de conceitos de notação matemática; Aplicação 
de exercícios sobre o conteúdo; Apresentação das 
normas do trabalho a ser cumprido.

• 3ª semana: Quesitos “Hipóteses de solução” 
e Aplicação da Realidade”; Aulas cedidas para 
realização da atividade, sob supervisão da professora. 
A tarefa consistia em calcular o consumo de todos 
eletrodomésticos de suas casas (incluindo lâmpadas, 
televisões, chuveiros, entre outros), o tempo, em 
horas, que esses objetos ficavam ligados diariamente, 
multiplicando por 30, assim revelando se a conta de 
luz dada mensalmente se aproximava do que eles 
haviam calculado. 4ª semana: “Realidade”; Entrega 
dos trabalhos. Momento em que se debateu sobre o 
consumo excessivo de energia, gerado muitas vezes 
pela falta de consciência do gasto de energia de 
alguns aparelhos utilizados.

Desenvolver a sequência didático-pedagógica 
com uso da metodologia ativa foi uma experiência 
enriquecedora, tanto para a professora quanto para 
os alunos, pois os mesmos estavam estudando algo 
que fazia parte de suas vidas, puderam entrar em 

contato com um conhecimento prático, descobrindo 
o motivo pelo qual suas contas são sempre tão altas. 

 No início, durante a apresentação da atividade 
proposta, muitos relataram que o consumo era 
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alto, mas não sabiam exatamente quais aparelhos 
consumiam mais energia e nem o porquê de alguns 
consumirem mais do que outros.

Ao final pode-se perceber que o conteúdo os 

instigou e puderam compreender a dificuldade inicial. 

Seguem abaixo alguns registros da atividade:

A atividade foi bem aceita pelos alunos. Eles 
demonstraram bastante interesse, visto que muitos 
deles são adultos e responsáveis pelo pagamento de 
suas contas.

Muitos demonstraram surpresa pelo consumo 
de energia de alguns aparelhos que julgavam não 

consumir tanta energia, demonstrando um empenho 
maior em reduzir esse gasto, reduzindo o tempo de 
consumo de energia.

A expectativa é que eles levem esse aprendizado 
para o seu dia a dia, conscientizando a si e as suas 
famílias e, assim, contribuindo com o meio ambiente.

FURASTÉ, Pedro Augusto. Normas técnicas para o trabalho científico. 14 
ed. Porto Alegre : [S. ed.]. 2006.
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A área de Ciências da Natureza, composta no Ensino 
Fundamental pela disciplina de Ciências e no Ensino 
Médio pelas disciplinas de Física, Química e Biologia 
(BRASIL, 2013), costuma assombrar os estudantes, 
pois em muitas escolas esta área resulta em altos 
índices de reprovação, pelo fato de ficar restrita à 
memorização de fórmulas, conceitos, nomenclaturas 
complexas, tornando o aprendizado pouco atrativo 
e com pouquíssima contribuição para a formação de 
um cidadão crítico capaz de atuar na sociedade.

Diante desse contexto, buscando estratégias para 
melhorar o processo de ensino-aprendizagem através 
de atividades dinâmicas que despertem o interesse 
do aluno, foi proposto no primeiro semestre de 2017, 
aos alunos do 9º ano da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental General Gomes Carneiro, do município 
de Santa Maria, o estudo da tabela periódica dos 
elementos químicos utilizando a metodologia da sala 
de aula invertida.

A tabela periódica necessita ser estudada de 
um modo contextualizado, permitindo aos alunos 
associarem a aplicação dos elementos químicos às 
situações do cotidiano, pois quando seu estudo é 
feito de um modo tradicional, baseia-se apenas na 
memorização. Nesse sentido, Chassot (2003) indica 
que a transmissão dos conhecimentos químicos deve 
ser encharcada na realidade, e isso não significa o 
reducionismo que virou um modismo – Química do 
Cotidiano, mas ensinar a Química dentro de uma 

concepção que destaque o seu papel social. 

Segundo Hoffmann (2009), para que a relação 
entre professor e aluno não seja de imposição de 
ideias e depósito de conhecimentos pelo professor, 
mas sim um processo dialógico, de questionamento, 
debate e compreensão, devemos prestar mais atenção 
e entender melhor o aluno, buscando questões 
desafiadoras capazes de garantir maior autonomia. 

Esta forma de conduzir o trabalho busca romper 
com o modelo do sistema educativo que foi construído 
de cima para baixo, conforme afirma Perrenout 
(2000), o autor ainda menciona que enquanto existir 
uma pedagogia magistral e pouco diferenciada, não 
será possível dominar as situações de aprendizagem 
propostas aos alunos. E ressalta que, quando o 
professor trabalha com crianças ou adolescentes, o 
ensino é mais interativo, existindo mais possibilidades 
de exercícios e experiências feitas por eles, e não 
diante deles. 

Sendo assim, este trabalho propõe a utilização 
da metodologia da sala de aula invertida nas aulas 
de Ciências, enfatizando o papel do professor como 
mediador do processo de ensino-aprendizagem, 
fazendo com que os alunos estudem antes da aula, 
tornando a sala de aula um espaço para discussão, 
questionamentos referentes às dúvidas e à realização 
de atividades práticas e dinâmicas. 

Promover o estudo da tabela periódica dos elementos químicos, utilizando a metodologia da 
sala de aula invertida para que os alunos sejam sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem. 
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No início do ano letivo, realizando uma abordagem 
introdutória referente ao que seria trabalhado durante 
o ano, observou-se que os estudantes traziam muitas 
expectativas quanto ao estudo da Química, e ao 
mesmo tempo já apresentavam uma ideia formada de 
que os conteúdos são muito difíceis e que necessitam 
memorizar fórmulas e conceitos.

Diante dessa análise, conforme previsto no plano 
de estudos, foram trabalhados inicialmente alguns 
fundamentos da Física e da Química, para em seguida 
dar início ao estudo da Química. Assim, buscando 
fazer com que os alunos sejam protagonistas no 
processo de ensino-aprendizagem, fugindo do 
modelo tradicional de ensino, e também buscando 
reverter a ideia que os alunos possuem sobre a 
Química, foi desenvolvido com as turmas de 9º ano o 
estudo da tabela periódica utilizando a metodologia 
de sala de aula invertida.

Os recursos utilizados para desenvolver as aulas 
foram vídeos, textos, jogos, pesquisas, discussões 
com os alunos, confecção de tabela periódica e 
apresentação oral dos trabalhos desenvolvidos. 

Para dar início ao estudo da tabela periódica, 
foram selecionados alguns sites que possuem uma 
tabela periódica interativa. Nesta tabela, ao clicar em 
um determinado elemento químico são apresentadas 
as informações sobre suas características químicas. Os 
alunos fizeram o estudo dos elementos químicos em 
casa, nos sites indicados.

Através do estudo da tabela periódica interativa 
os estudantes conseguiram identificar a aplicação 
de cada um dos elementos químicos e, em seguida, 
socializaram com os colegas a aplicação dos 
elementos químicos que haviam pesquisado e neste 
momento também fizeram perguntas referentes a 
alguns termos que eram desconhecidos, assim sendo 
realizada a discussão sobre a pesquisa.

Na etapa seguinte, foram divididos em grupos 
para confeccionar tabelas periódicas, que deveriam 

ser preferencialmente interativas, ou seja, que 
apresentassem a principal aplicação de cada elemento 
químico. Os grupos confeccionaram em casa as 
tabelas periódicas e, após a confecção, foi realizada a 
apresentação e discussão em sala de aula.

Os grupos utilizaram diferentes materiais para 
a apresentação, como tabelas com papelão, isopor, 
papel pardo, cartolina e até potes de iogurte foram 
reutilizados e colados no papelão para representar os 
elementos químicos. 

Durante as apresentações surgiram muitos 
questionamentos, pois diversos elementos químicos 
possuem aplicações comuns no cotidiano que até então 
eram desconhecidas pelos alunos. Neste momento, 
também foi trabalhado sobre a organização da tabela 
periódica em famílias e períodos, organização por 
ordem crescente de número atômico e divisão em 
metais, semimetais e ametais.

Como etapa final do estudo da tabela periódica, 
foi proposto um jogo sobre os elementos químicos. 
Foram selecionadas cinco características de cada 
elemento químico e cada grupo deveria ouvir a 
característica e descobrir de que elemento se tratava, 
porém, antes de dar início ao jogo, foram construídas 
as seguintes regras com os grupos:

1 – Todos os grupos devem ouvir a característica 
do elemento químico, tendo o tempo máximo de 
um minuto para escrever a resposta;
2 – O grupo que não responder dentro do tempo 
estimulado, se não houver outro grupo acertador, 
poderá na próxima rodada dizer o nome do 
elemento químico;
3 – Caso nenhum grupo acerte o nome do elemento 
químico, é dada a segunda característica, valendo 
quatro pontos, e assim por diante até valer apenas 
um ponto;
4 – O grupo vencedor do jogo será aquele que 
fizer o maior número de pontos.

A seguir, temos o exemplo de um elemento 
químico que fez parte do jogo:
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PRATA – Ag

1 – Entre os metais, sou o que mais conduz corrente elétrica;
2 – Sou utilizada em joalheria, como material de cunhagem de moedas, em eletrônica e elétrica devido a 
minha ótima condutividade elétrica; 
3 – Quando recentemente polida, tenho uma cor branco-prata brilhante característica e um brilho 
metálico;
4 – As principais áreas de minha mineração no mundo se encontram na América do Sul, nos Estados 
Unidos, na Austrália e na antiga União Soviética. O meu maior produtor individual provavelmente é o 
México; 
5 – Meu símbolo é Ag.

Seguindo as regras que foram estabelecidas em conjunto, os alunos descobriram vários elementos 
químicos através das características apresentadas.

Os resultados obtidos com a utilização da 
metodologia da sala de aula invertida apontam para 
o papel mediador do professor, que deve utilizar 
ferramentas tecnológicas para aproximar-se dos 
alunos, despertando o interesse para que realizem 
seus estudos em casa, pois quando encaminhado 
como tarefa de casa roteiros de atividade de livro, o 
retorno obtido nem sempre é satisfatório.

Para a obtenção de êxito, a prática pedagógica 
necessita ser avaliada constantemente e, para isso, 
a avaliação é um processo de extrema importância. 
Perrenoud (1993) define a avaliação como o processo 
que “[...] ajuda o aluno aprender e o professor a ensinar. 
A ideia base é bastante simples: a aprendizagem 
nunca é linear, procedem por ensaios, por tentativas e 
erros, hipóteses, recuos e avanços [...].”

Nesse contexto, a avaliação é um meio para obter 
informações sobre o processo de aprendizagem, 
especialmente para o professor verificar quais os 
avanços e entraves e o que necessita ser implementado 
na prática pedagógica para que os objetivos de 
aprendizagem de fato sejam alcançados (Loch, 2002).   
Inicialmente, a realização do diagnóstico, como 
parte da avaliação, possibilitou que ajustes fossem 
realizados na metodologia, adaptando o conteúdo 

da química com as características e necessidades 
apresentadas pelos alunos, para posteriormente 
determinar qual foi o progresso alcançado por eles 
no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.

Assim, para que o estudo em casa se tornasse mais 
atrativo, foi necessário a elaboração de trabalhos em 
grupo: confecção de tabela periódica e jogos, o que 
sem dúvidas foi o maior estímulo, pois de antemão os 
alunos ficaram sabendo que o estudo prévio seria a 
porta para a realização de outras atividades. 

Cada grupo reuniu participantes com diferentes 
habilidades, sendo um aspecto relevante que levou 
também ao trabalho sobre o respeito às diferenças, 
já que alguns apresentam maior facilidade na escrita, 
outros na representação de desenhos ou na oralidade. 
Assim, houve uma interação entre os alunos do grupo 
com troca de conhecimentos.

A avaliação da aprendizagem foi feita em vários 
momentos, pois dentro da perspectiva emancipatória 
ela não pode ocorrer em momentos estanques, e deve 
sempre ocorrer a favor do aluno, buscando estimular 
o desejo de conhecer mais. Assim, diariamente foi 
avaliado o domínio conceitual do tema abordado, 
a participação nas atividades, os questionamentos 
realizados, a capacidade de argumentação, a interação 
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com os colegas, o interesse, a capacidade de resolução de problemas e a responsabilidade. 

A seguir, seguem alguns registros fotográficos de alguns momentos da aula e, na sequência, os estudos 
realizados em casa.

Conforme a Figura 1, foi feita a discussão do que foi estudado e surgiram inúmeros questionamentos, que 
contribuíram para o aprendizado. Na figura 2, durante os estudos, os alunos descobriram várias aplicações dos 
elementos químicos e utilizaram efeitos com luz de neon para apresentar a tabela periódica.

As figuras 3 e 4 demonstram o momento da apresentação e os recursos utilizados. Houve relato da aplicação 
dos elementos químicos no cotidiano, que até então, em sua maioria, eram desconhecidos pelos alunos.

A Figura 5 retrata o momento mais aguardado: a realização do jogo com as características dos elementos 
químicos. Momento de culminância dos estudos realizados e de interação com os grupos.
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Os estudantes também fizeram fichas de avaliação 
das aulas de Ciências, apontando os aspectos positivos 
e negativos. Nestas fichas surgiram informações 
importantes: foram destacados os trabalhos em 
grupo, atividades dinâmicas, a solicitação de mais 
aulas com jogos; e como aspecto negativo foi 

mencionado que gostariam de fazer experiências com 
o uso de elementos químicos da tabela periódica, 
mas ao mesmo tempo descreveram que são poucas 
aulas para desenvolver tanta coisa. Abaixo constam 
algumas fichas de avaliação:

No contexto da análise das fichas de avaliação, 
percebi que os alunos realizaram não só a avaliação 
das aulas de Ciências, mas também uma autoavaliação, 
relatando que a metodologia utilizada facilitou a 
aprendizagem. E quando mencionam que gostariam 

de realizar experimentos, isto demonstra o interesse 
em constatar conceitos trabalhados e verificar a 
aplicação de alguns elementos químicos que não são 
de uso comum no cotidiano. 

No desenvolvimento das aulas com a utilização da 
metodologia da sala de aula invertida é necessário que 
o professor elabore roteiros, mostrando o caminho 
que o aluno deve seguir para realizar seus estudos. 
O uso de ferramentas digitais motiva os estudantes 
a realizarem as atividades, porém é importante que 
o professor oriente esse uso, pois mesmo hábeis 
com essas ferramentas é comum perceber que não 

conseguem selecionar e organizar as informações 
obtidas. Nesse sentido, a orientação e os roteiros para 
o estudo são imprescindíveis, bem como a importância 
de esclarecer quais serão as próximas atividades que 
serão realizadas após os estudos, como forma de 
motivação, pois, caso contrário, isto poderá implicar 
na não obtenção do retorno esperado.
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No 1° ano do Ensino Fundamental, os alunos, que 
estão na faixa etária dos 6 - 7 anos, demonstram grande 
curiosidade em compreender como se organizam e 
funcionam as coisas ao seu redor. Utilizando-se desse 
interesse, foi proposto que realizassem uma pesquisa 
a respeito dos planetas do Sistema Solar durante 
nossas aprendizagens sobre Medidas de Tempo – dias 
da semana, meses, anos, horas.

Desde a elaboração do projeto de pesquisa até 
a socialização das pesquisas em uma pequena Feira 
de Ciências, os alunos estiveram envolvidos e ativos 
no processo. Houve uma preocupação em envolver 

também as famílias, visto que muitos dos alunos 
ainda não sabiam ler e possuíam pouca autonomia 
para a pesquisa.

O presente trabalho foi desenvolvido com uma 
turma composta por nove alunos, sendo três meninas 
e seis meninos, no período de 08 a 23 de janeiro de 
2018, na Escola Estadual de Ensino Médio Alfredo 
José Kliemann, no Bairro Bom Jesus, em Santa Cruz do 
Sul/RS. Como local para desenvolvimento e aplicação 
da proposta, foram utilizadas a sala de aula da turma 
e suas respectivas casas, onde realizaram a pesquisa 
individual.

Conhecer, elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa dentro da área das Ciências.

Como metodologia foi escolhida a instrução por 
colegas, Peer Instruction. Nessa técnica, os alunos 
necessitam interagir e convencer os demais colegas 
acerca do que pesquisaram e das conclusões que 
chegaram a respeito de um determinado tema. 
Também foi utilizada a metodologia por Projetos 
de Pesquisa, pois partimos de interesses comuns no 
grupo para, então, construir um projeto de pesquisa 
conjunto e distribuir as temáticas a serem pesquisadas, 
levantando o material necessário para que os colegas 
pudessem conhecê-las também.

Como professora, utilizei-me das informações que 
os alunos iam trazendo para desenvolver e ampliar 
o conhecimento deles sobre os planetas e suas 
características, oportunizando espaços para reflexão e 
também de escrita, sendo os próprios pesquisadores  
os maiores envolvidos na resolução dos problemas e 
dúvidas que surgiram.

A seguir segue o cronograma das atividades 
desenvolvidas:
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Para a realização dessa sequência, foram utilizados 
os seguintes recursos: textos, vídeos e músicas sobre 
a temática; lápis, caderno, livro didático, lápis de 
cor, hidrocor, cola e tesoura; esferas de isopor de 
variados tamanhos, palitos de churrasco, fio de nylon, 
percevejo, tinta guache e pincéis; internet; painéis 

sobre os planetas, revistas velhas, folhas A4. Todo o 
material, exceto a Internet (proveniente e utilizada 
apenas nas residências dos alunos e da professora), foi 
oferecido pela professora, pois a escola não dispunha 
de tais recursos.

A realização das atividades envolveu três 
metodologias: a sequência didática, o projeto de 
pesquisa e o Peer Instruction. O somatório disso foi um 
trabalho riquíssimo, compreendendo o envolvimento 
dos segmentos professor, pais e alunos num trabalho 
colaborativo e singular.

Ao iniciar, utilizou-se, primeiramente, a sequência 
didática, dando conta dos conteúdos programáticos 
já previstos para aquela etapa do Ensino Fundamental. 
Foi introduzido o estudo sobre os dias da semana, 
com posterior análise da rotina semanal escolar 
e respectivo calendário. Para isso, utilizamos um 
calendário com pregas para que os alunos pudessem, 
dia a dia, ir completando com as informações corretas: 
dia em número, dia da semana, mês, como estava o 

tempo naquele dia, ano e estação do ano.

Também exploramos o calendário, analisando a 
sequência dos meses, quantos dias tinha cada mês, 
quem eram os aniversariantes de cada mês e em 
que dia da semana e estação do ano iria cair seu 
aniversário, realizando classificações e agrupamentos 
conforme os critérios apresentados.

Construímos gráficos com as informações 
encontradas, para facilitar a leitura dos dados e 
posterior análise comparativa.

Realizamos atividades de recorte e colagem, 
em que os alunos tiveram que colocar em prática 
as aprendizagens realizadas para confeccionar os 



52

UNIVERSO E A COMPREENSÃO DO FENÔMENO “TEMPO” NO 1° ANO DO ENSINO FUN-
DAMENTAL: CONHECENDO O SISTEMA SOLAR ATRAVÉS DO PEER INSTRUCTION

painéis, pois precisavam levar em consideração as 
características de cada estação do ano.

A partir daí, começaram a surgir perguntas que 
extrapolavam a temática trabalhada, mas que vinham 
ao seu encontro. Queriam saber porque a noite era 
escura, porque as estrelas piscavam, porque o Sol 
e a Lua não estavam sempre juntos e, em alguns 
momentos, dividiam o Céu num mesmo período do 
dia. Eram muitas dúvidas! 

Então surgiu a oportunidade de construir com 
eles um projeto de pesquisa que pudesse nos auxiliar 
a compreender tudo isso, de forma organizada. Na 
elaboração do projeto, a professora foi orientando 
quanto aos passos e registrando o que os alunos iam 

respondendo. Posteriormente, o projeto foi digitado 
e cada aluno ficou com uma cópia para compartilhar 
com sua família e também envolvê-los na pesquisa.

A partir disso, foi realizado o sorteio do planeta 
que cada estudante iria pesquisar. Junto ao nome 
do planeta, foi entregue a cada aluno um bilhete 
explicativo acerca da tarefa a ser desenvolvida, 
um quadro com perguntas para guiar a pesquisa e 
uma folha A3 para que realizassem a ilustração do 
respectivo planeta.

Algumas famílias demonstraram certa resistência 
para a realização das tarefas, mas passaram a colaborar 
mais após o frequente trabalho de envolvimento 
realizado em sala através de conversas com os alunos.
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Foram trazidos vídeos do Youtube que, de alguma 
forma, abordavam a temática, pois, segundo relatos 
de alguns alunos, ocorreu de famílias realizarem 
a pesquisa sem envolver a criança ou repassar-
lhe informações. Então, surgiu a necessidade de 
proporcionar esses momentos de pesquisa também 
em aula, através de curtas que apresentavam os 
planetas, suas características e traziam explicações 
para as dúvidas que haviam apresentado, história do 
relógio e seus usos, todos selecionados e previamente 
baixados pela professora.

Durante a pesquisa, foram trabalhados, também, 
atividades de alfabetização, envolvendo leitura, 
escrita, análise da escrita e matemática, sempre 
relacionado com a temática explorada.

Os estudantes demonstraram grande 
envolvimento e satisfação em serem os protagonistas 
deste trabalho, trocando curiosidades com os colegas 
em meio às tarefas propostas, fazendo comparações 
entre os planetas e, até mesmo, auxiliando o colega 
quando este não recordava do nome ou de alguma 
característica do seu planeta. No entanto, o momento 
mais aguardado e comemorado foi a construção do 
planetário, em que pintaram as esferas de isopor 
de acordo com as cores e nuances do seu planeta, 
organizaram conforme a sequência no Sistema 

Solar e, ainda, realizaram a classificação através dos 
números ordinais.

A finalização desta proposta ocorreu através da 
socialização das aprendizagens em uma pequena 
Feira de Ciências, onde eles, primeiramente, fizeram a 
apresentação do seu planeta para os próprios colegas 
e, após, receberam a visita de algumas turmas, para 
as quais foram apresentando o que aprenderam. 
Foi possível perceber a satisfação que alguns alunos 
sentiram em poder auxiliar seus colegas e, também, 
expor para alunos maiores o que haviam pesquisado. 
Relatos ricos, ainda que um pouco tímidos, porém 
cheios de entusiasmo.

Trabalhar com essa variedade de metodologias 
mostrou-se bastante eficaz para alcançar variados 
objetivos em um determinado espaço de tempo. 
O Peer Instruction ampliou as possibilidades e o 
envolvimento dos alunos, dando a eles o papel de 
protagonistas no processo educativo. Percebeu-
se melhora na comunicação e na autoestima, ainda 
que pequena devido ao curto espaço de tempo para 
realização dessa proposta. Por estarem no início da 
vida escolar, há muito ainda o que melhorar, mas 
proporcionar momentos como esses favorece a 
maior apreensão de conteúdos e, ainda, estimula a 
autonomia nos estudos para os anos seguintes.
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Finalizamos este trabalho com satisfação e novas 
aprendizagens. Foi uma experiência que contribuiu 
para lançarmos um novo olhar sobre o processo 
educativo, ainda que nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, pois nestes anos atitudes proativas já 
devem ser incentivadas e desenvolvidas.

Visto que um grande problema em sala de aula é o 
desinteresse e a indisciplina, o protagonismo discente 
favorece o envolvimento e o desenvolvimento de 
responsabilidades, contribuindo para o crescimento 
do indivíduo como um todo. Considero que há a 

necessidade de pensarmos em novas formas de 
ensinar, rompendo com ideias e atitudes que já não 
condizem com nossa realidade atual. Novas formas 
de pensar exigem novas formas de agir e de ensinar.

Portanto, as metodologias ativas são uma saída para 
propor essa transformação, promover o envolvimento 
real dos indivíduos no processo educativo e favorecer 
o protagonismo frente à ampliação do conhecimento. 
Elas estão aí para contribuir para essa mudança 
necessário. Faz-se necessário a sua adoção nos mais 
diferentes níveis de ensino.
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Este trabalho apresenta o estudo das Funções 
Orgânicas em uma concepção de ensino que 
possibilite ao aprendiz a pesquisa, a busca por 
soluções, o questionamento de possibilidades, o que 
contempla uma melhor elaboração dos conceitos.

Foi realizado na Escola Estadual Willy Carlos 
Fröelich, com estudantes da turma de 3º ano do 

Ensino Médio, noturno, no decorrer do ano letivo de 
2017.   

Os locais facilitadores da aprendizagem foram:
 
• Laboratório de Informática;
• Laboratório de Química;
• Biblioteca.

Instigar o desejo dos estudantes pelo conhecimento do conteúdo, Funções Orgânicas - através da 
abordagem da Metodologia Ativa - para constituir o diálogo entre conteúdo, na perspectiva de 
aplicabilidade significativa por um aprendizado inserido na concepção da Química do cotidiano e a 
referida metodologia. 

No início do ano, foi apresentado aos estudantes o 
Plano de Trabalho de Química a ser desenvolvido no 
decorrer do ano letivo na Escola Estadual Willy Carlos 
Fröelich.

Os primeiros conteúdos abordados, que constavam, 
no Plano Anual, foram Características do Átomo 
do Carbono, Cadeias Carbônicas e Classificação de 
Cadeias; estes, até então, trabalhados na concepção 
tradicional de ensino.

No momento do próximo módulo, Funções 
Orgânicas, houve uma provocação diferenciada na 
metodologia adotada em sala de aula, para os alunos.

Foi apresentado a eles o tópico de estudo e a 
partir deste, iniciou-se pensar em proposições para 

o aprendizado do novo conteúdo. Nessa provocação, 
surge a Sala de Aula Invertida. 

A primeira atividade realizada na sala de informática 
foi encontrar substâncias, produtos, alimentos, o que 
fosse do cotidiano e, a partir disso, ver a presença 
de carbono e classificar como substância orgânica 
ou não. Ao realizarem a discussão dos resultados, 
concluíram que as funções orgânicas estão muito 
presentes nos produtos de limpeza e foram pesquisar 
que funções eram, suas características, bem como 
propriedades. Concomitantemente a isso, os alunos 
receberam listas de exercícios com as funções que 
eles estavam aprendendo.

No próximo momento, os alunos pesquisaram as 
receitas desses produtos de limpeza. No laboratório 
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de química, eles foram desafiados a partilhar com 
toda turma suas receitas, maneira de preparo e o teste 
de eficiência prática do produto in loco. 

O trabalho de conclusão foi um relatório no 
qual deveria constar a receita de cada grupo, para 
posteriormente ser compartilhado com todos.

Todos os alunos apresentaram um bom resultado 
em suas pesquisas, produziram, testaram e 
classificaram as substâncias orgânicas presentes na 
composição dos produtos.

A avaliação de desempenho da aprendizagem 

dos estudantes foi ótima, assim como a aquisição 
de maior autonomia; confiança, pois tornaram-se 
protagonistas do seu conhecimento e passaram a 
perceber o conteúdo como algo significativo.

Os alunos adolescentes da Escola Estadual Willy 
Carlos Fröelich foram convidados a vivenciar sua 
sensibilidade e sua capacidade de elaborar conceitos, 
frente às várias experiências durante o processo de 
aprendizado, o que proporcionou autoconhecimento, 
autonomia e empoderamento ao aprendiz.

Acredita-se que a metodologia aplicada, neste 

conteúdo, possibilitou trabalhar, além do conhecimento 
conquistado, a criatividade, a autonomia, o espírito 
de pesquisador próprio de cada ser humano. O 
pensamento e a reflexão sobre o conteúdo trabalhado 
possibilitou, na turma, a cooperação, ou seja, todos os 
envolvidos foram protagonistas neste projeto, cada 
um tendo a consciência das trocas e a contribuição 
entre a professora e o “outro” no grupo.
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O presente texto apresenta a saída de campo como 
instrumento pedagógico que objetiva promover 
Educação Ambiental de maneira interdisciplinar 
e como a sala de aula invertida teria contribuído 
significativamente para esse processo de ensino/
aprendizagem. Para tanto demonstrarei por meio da 
análise de caso de uma experiência realizada na EEEM 
Marechal Soares Andrea, como a Saída de Campo 
foi utilizada para a aprendizagem de conteúdos das 
Ciências Naturais e Ciências Humanas no Ensino 
Médio, envolvendo as disciplinas de Biologia, História e 
Geografia, resultando na promoção de uma Educação 
Ambiental Crítica, estabelecendo junto aos alunos e 
alunas, não apenas relações entre os conteúdos, mas 

também valorizando os seus saberes, o sentimento de 
pertencimento, concebendo assim o Meio Ambiente 
como um lugar de transformação e emancipação. 
Em suma, a Saída de Campo, se pensada como um 
instrumento pedagógico interdisciplinar de Educação 
Ambiental Crítica apresentada neste caso, analisou 
as dinâmicas socioambientais e seus problemas, de 
forma a buscar indagações e respostas nas mudanças 
de atitudes e concepções, sendo a postura crítica 
associada ao componente a transformação de 
realidades. Não se trata então de uma crítica estéril. 
Da investigação e de seu processo emergem os 
projetos de ação na perspectiva da emancipação, da 
liberação do engessamento das disciplinas escolares.

Tornar a aprendizagem acerca da biodiversidade e das dinâmicas históricas e geográficas da região de 
fronteira muito mais significativa, de modo a proporcionar uma Educação Ambiental Crítica.

Ao idealizar a saída de campo busquei auxílio 
da professora Juliana Pino de Ciências Humanas da 
escola. Contando com o auxilio da equipe diretiva e 
coordenação pedagógica da EEEM Marechal Soares de 
Andreia solicitei o transporte, cedido pela prefeitura 
municipal do Chuí, agendei a visita à sede e ao museu 
do Instituto Chico Mendes na Reserva Ecológica do 
Taim e também contratei o monitor Maurício Machado 
que foi o instrutor na aula preparatória ocorrida no 
ICMbio e o guia na visita ao museu dessa instituição 
e nas duas trilhas pelo Taim percorridas pelo grupo.

Dessa forma, caberia a nós professoras pensar, 
planejar e realizar a preparação dessa atividade 

dentro das disciplinas nas quais lecionamos, criando 
a partir das nossas aulas um ambiente propício para 
que a nossa saída de campo se tornasse efetivamente 
uma ferramenta didática, e não fosse considerada um 
mero “passeio”. Nesse sentido, nas aulas da disciplina 
de ciências biológicas, foi trabalhado o conteúdo da 
biodiversidade no segundo ano, já na área de ciências 
humanas, foram planejadas atividades relacionadas 
aos conteúdos das disciplinas de História e Geografia 
do segundo e terceiro anos do ensino médio, onde, 
com o auxilio da cartografia, foi apresentado aos 
alunos uma sequência de mapas de época, sob a 
forma de um vídeo, abordando os temas de formação 
das fronteiras brasileiras, em especial a fronteira Brasil-
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Uruguai, tendo em vista que a saída de campo para a 
região do Taim seria uma atividade privilegiada para 
a compreensão da dinâmica histórica e geográfica da 
consolidação dessa fronteira, consequentemente para 
a compreensão do próprio povoamento do Chui nos 
seus aspectos históricos e geográficos.

Logo, planejamos uma aula integrando as 
disciplinas de Biologia, História e Geografia e as turmas 
201 e 301. Nesta aula interdisciplinar realizada na sala 
áudio visual, utilizamos como recurso didático dois 
vídeos seguidos de exposição e debate aberto com 
as turmas. O primeiro vídeo exposto foi o episódio 
especial do programa “Mar sem Fim” da TV Cultura 
do Rio Grande do Sul sobre a reserva ecológica do 
Taim. Neste programa foi apresentada uma visão 
ampla sobre a importância da reserva, tanto do 
ponto de vista biológico sendo um berçário e lar 
da fauna e flora, zona de migração e reprodução de 
diversas aves, e de encontro de águas, assim como do 
ponto de vista geográfico, enfatizando a localização 
na divisa de municípios entre Rio Grande e Santa 
Vitória do Palmar e também histórico, demonstrando 
a importância da localidade para o povoamento 
lusitano da região, que remete às politicas coloniais 
e ao interesse pelo contrabando de gado, escravos 
e metais da bacia do prata. O apresentador inicia o 
episódio no farol situado na desembocadura do Arrio 
Chui para o Oceano Atlântico, nos molhes da Barra 
do Chui, local onde alguns de nossos estudantes 
residem ou veraneiam dando assim a partida para a 
apresentação dos diversos temas citados.

O segundo vídeo foi o documentário intitulado 
“Capilha Espaço de Historia e Memoria” da 
historiadora Andrelise Santorum, membro da equipe 
da Universidade Federal do Rio Grande responsável 
pelo levantamento patrimonial e arqueológico 
da região da Capilha, no povoado do Taim, sob a 
orientação do Dr. Arthur Barcellos. Este documentário 
enfatizou a importância da região como patrimônio 
histórico e arqueológico, a relação de pertencimento 
dessa comunidade com a antiga capela, apresentando 
entrevistas com os pesquisadores e com moradores 
da localidade.

Ao fim da exposição dos vídeos, foi estimulado um 
debate com as turmas, onde cada estudante poderia 
colocar suas opiniões voluntariamente, e assim expor 
seus conhecimentos sobre a região abordada. Dessa 
maneira, as turmas foram avisadas de que o próximo 
passo seria a saída de campo, onde os conhecimentos 
de cada estudante e os conteúdos de biologia, 

história e geografia seriam observados na prática. Foi 
solicitado aos alunos como forma de avaliação um 
texto: O que, no entendimento dos estudantes sobre 
a formação histórica e geográfica da fronteira Chuí-
Chuy e qual a relação do povoamento português 
desse local, com do povoamento da região do Taim. 
Para a disciplina de biologia foi solicitado a escrita 
de um texto que abordasse as espécies de fauna e 
flora observadas na região. Esta avaliação poderia ser 
entregue somente após a sada de campo. 

O uso das metodologias ativas nessa atividade 
teria uma contribuição significativa, principalmente a 
Sala de Aula Invertida, pois os vídeos poderiam ter 
sido disponibilizados previamente para os alunos, 
uma pesquisa sobre a região poderia ter sido realizada 
na internet entre outros recursos. Essa metodologia 
substituiria as aulas expositivas por conteúdos virtuais. 
O acesso ao conteúdo online permitiria que o tempo 
em sala de aula fosse melhor aproveitado, além disso, 
faria com que o aluno tivesse um conhecimento 
prévio do conteúdo a ser desenvolvido, dinamizando 
as discussões e interações.

A Saída de Campo ocorreu após as aulas 
preparatórias, os estudantes chegaram na escola 
no horário habitual de início das aulas, as 7:45 da 
manhã e voltaram para suas casas por volta das 
21 horas. Após a viagem de cerca de duas horas 
até o ICM-bio Taim, nosso guia nos deu uma aula 
sobre a biodiversidade do local, utilizando recursos 
audiovisuais. Após essa aula, conhecemos o Museu 
do Taim, em seguida fizemos duas trilhas: A trilha da 
Capilha na qual passamos pela Capilha, pela Lagoa 
Mirim e suas falésias, onde pudemos observar fauna, 
flora e geologia do local, além da sociedade e do 
patrimônio edificado. A segunda trilha foi a Trilha 
das Figueiras, onde entramos em contato direto 
com as características mais peculiares do banhado, 
observando e sentindo o solo, as árvores centenárias, 
o ambiente hostil dos gravatás e das diversas espécies 
exóticas e entrópicas que habitam a região.

Essas atividades dentro da reserva totalizaram 
cerca de 9 horas de contato com a biodiversidade e 
patrimônio edificado do local, exigindo tanto esforço 
físico como intelectual, trabalhando competências e 
habilidades tais como a coletividade, responsabilidade, 
observação autodisciplina, a capacidade de escuta 
e de diálogo, a tolerância ao tempo do outro, o 
sentimento de pertencimento e a pertinência de se 
repensar a forma como aprendemos e ensinamos.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 
1997) relativos ao Meio Ambiente e Saúde revelam 
que as práticas educativas devem priorizar a vivência 
do aluno de uma forma contextualizada, com ações 
interdisciplinares que permitam desenvolver noções 
de preservação e sustentabilidade nos futuros 
cidadãos.

[...] um meio indispensável para se conseguir criar e 
aplicar formas cada vez mais sustentáveis, de interação 
sociedadenatureza, e soluções para os problemas 
ambientais. A educação sozinha não é suficiente 
para mudar os rumos do planeta, mas certamente é 
condição necessária para tanto. (BRASIL,1998, p.180)

Sendo a biodiversidade o conteúdo norteador da 
disciplina de biologia do 2º ano do ensino médio e 
tendo uma área de proteção ambiental no município 
de Santa Vitória do Palmar, foi pertinente oferecer aos 
alunos o conhecimento dessa região proporcionando 
uma percepção de proteção ao meio ambiente, de 
pertencimento à região, que é bem próxima, e de 
educação histórica cultural, visto a grande quantidade 
de vida silvestre encontrada no TAIM.

Quando se pensa na disciplina de biologia ou de 
geografia, parece óbvio que uma saída de campo, a 
observação da natureza, o contato com a fauna, flora e 
relevo sejam imprescindíveis ao ensino de qualidade. 
O mesmo não podemos dizer com relação à opinião 

do senso comum em relação ao ensino da história, 
já que para muitas pessoas, este é um conhecimento 
factual e meramente textual, não sendo necessário 
nada além de livros para a memorização de nomes 
e datas.

No entanto, visando uma Educação Ambiental 
Crítica compreendemos que o ensino da biologia e da 
geografia devem estar associados ao entendimento 
sobre as dinâmicas sociais, portanto é muito 
importante que o ensino da história seja repensado. 
Assim explorar outro locus para a aprendizagem 
dialoga com o que sugere Gilmar Arruda em seu 
texto “Natureza: uma nova sala de aula” (2008), onde 
o autor afirma que transformar a natureza em campo 
para o ensino de história é um compromisso político, 
na formação da identidade das pessoas. Segundo ele, 
o espaço natural, enquanto espaço para o ensino de 
história, exige que se saia da sala de aula para que 
a aprendizagem seja efetiva. Nas palavras do próprio 
autor, “o espaço natural, enquanto espaço de ensino de 
História, exige que se saia da ‘sala de aula’ para o efetivo 
exercício da aprendizagem. É necessário, literalmente, 
pisar no barro para ensinar a história da ‘domesticação 
dos ecossistemas’ e das relações do homem com a 
natureza (ARRUDA, 2008, p. 66). Ou seja, na nossa 
leitura da proposta de Arruda, é fundamental que 
cada estudante interaja com o espaço natural que 
constitui o seu meio de vida, para que compreenda as 
transformações e permanências da História.

A saída de campo foi apresentada aqui como 
uma prática de Educação Ambiental Crítica. Quando 
buscamos fazer relações entre o ensino de biologia, 
história e geografia, pretendemos com isso trazer o 
recorte ambiental na perspectiva de construção do 
saber escolar. É imprescindível para isso, compreender 
a diferença entre o saber escolar e o saber histórico. 
Trata-se de saberes distintos, o que não quer dizer 
que deve haver uma hierarquia entre esses saberes. 
Segundo Circe Bittencourt,

[…] a história e as demais disciplinas escolares, a 
organização curricular, a carga horária, a divisão 
em áreas do conhecimento (humanas, exatas, etc.), 

educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino 
médio, fazem parte de um sistema educacional que 
mantém especificidades no processo de constituição 
de saberes ou de determinado conhecimento -o 
conhecimento escolar. (BITTENCOURT, 2005, p. 35).

Sendo assim, a partir da relação estabelecida entre 
os diversos fatores que compõe o conhecimento 
escolar, tais como: valores, práticas e problemas 
sociais compreendemos que este não é um mero 
reducionismo do conhecimento produzido na 
academia. Dessa forma, na prática de uma Educação 
Ambiental Crítica, a saída de campo é um método 
para pensar a biodiversidade, não de forma isolada, 
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mas relacionando-a aos fatores sociais, históricos e 
geográficos da região, para assim, criarmos estratégias 
para a resolução de problemas socioambientais, 
compreendendo-nos como agentes da história e 
responsáveis pela transformação positiva do meio 
ambiente.

Nesse contexto é pertinente considerar o uso 

da Sala de Aula Invertida como facilitadora da 
aquisição do conhecimento, visto que a proposta 
dessa metodologia é diminuir as aulas expositivas 
e dinamizar o ensino, tornando o educando mais 
participativo. O aluno tem acesso ao conteúdo que irá 
ser trabalhado fora do ambiente escolar e traz para 
a sala de aula os conhecimentos prévios, tornando a 
aula muito mais interativa.

ARRUDA, G. Natureza: uma nova sala de aula para o ensino de história. In: CAINELI, M. OLIVEIRA, M.M.D, 
OLIVEIRA, A.F.B.. (Org.) Ensino de História: múltiplos ensinos em múltiplos espaços. 1 ed. Natal- RN: 
EDUFRN -Edtora da UFRN, 2008, v. 1. p. 59-69.

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e 
método. São Paulo: Cortez, 2005.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: meio ambiente e saúde. Brasília, 1998.

MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem significativa. Brasília: Ed. da 
UnB, 1998.
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APRESENTAÇÃO DA ATIVIDADE

OBJETIVO DA ATIVIDADE

As ideias que permearam as atividades em sala de 
aula estavam focadas em apresentar o conteúdo de 
forma dinâmica e que este facilitasse o conhecimento 
e aprendizado. O professor é o mediador e o aluno 
o protagonista, que busca encontrar significado nas 
temáticas contempladas e nos conteúdos propostos, 
na busca de reflexão  sobre o ensino desse saber com 
uso de tecnologias educacionais disponíveis num 
processo de investigação, organização e colaboração. 
Enfim, busca-se levar o aluno a aprender a aprender, 
em prol da atividade escolar com qualidade.

A proposta metodológica utilizando a Metodologia 
Ativa Sala de Aula Invertida ocorreu na turma 7ºA da 
EEEMAT-Escola Estadual de Ensino Médio Arroio do 
Tigre no turno da tarde na disciplina de ciências da 
natureza,  composta de 25 alunos da área urbana e 
rural, o que proporcionou maior enriquecimento do 

trabalho. O desenvolvimento da atividade ocorreu 
na primeira quinzena do mês de dezembro, período 
ao qual a professora fez a introdução, buscando a 
familiarização dos conteúdos: Briófitas e Pteridófitas, 
Gimnospermas e Angiospermas a fim de que os alunos 
buscassem mais informações e as compartilhassem 
na próxima aula com os colegas. Por se tratar de 
uma turma mista (interior e cidade), os estudantes 
que vivem no meio rural tiveram a oportunidade de 
entrar em contato com os vegetais, e aí surgiram as 
mais variadas dúvidas e curiosidades trazidas para a 
sala de aula, sendo discutidas, refletidas, observadas 
e relacionadas com as mais variadas informações 
teóricas e imagens acrescentadas pelos alunos que 
vivem na cidade, que dispunham de melhor acesso  
à tecnologia como: internet e celulares com melhor 
sinal.

 

O presente trabalho tem por objetivo promover o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa, 
organizada, investigativa e colaborativa através de uma abordagem abrangente e contínua, que leve o 
aluno a absorver e apropriar-se do conteúdo combinando educação e tecnologia, pois a aprendizagem 
deve ser um processo interativo e cooperativo que possibilita o debate e a argumentação, ocorrendo 
em diferentes espaços, ampliando o conhecimento e desenvolvendo habilidades de comunicação e 
autonomia.
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Para desenvolver as atividades propostas 
durante a sequência didático-pedagógica, realizei 
inicialmente a aula expositiva sobre os conteúdos que 
iríamos trabalhar; em seguida, propus aos alunos a 
nova metodologia oferecendo a eles alguns textos, 
imagens, sites e livros que poderiam auxiliá-los em 
suas pesquisas. Na aula seguinte, deveriam retornar 
com questionamentos para as discussões e debates 
com a turma. Então, cada um falou e apresentou o 
que havia conseguido pesquisar de novo sobre o 
tema. Como já havia mencionado, a turma comporta 
alunos do interior e da cidade o que enriqueceu ainda 
mais nosso trabalho, pois os estudantes do interior 
além da teoria conseguiram imagens das plantas em 
suas propriedades, bem como coletaram amostras  
que puderam ser visualizadas pelos colegas. Em 
contrapartida, os alunos da cidade com melhor acesso 
tecnológico apresentaram imagens impressas que 
puderam ser comparadas com as amostras coletadas. 

Para que todos pudessem ter o mesmo nível de 
aprendizado e acesso igualitário aos conteúdos, 
realizamos pesquisas no LABIN da própria Escola-
EEEMAT e uma saída de campo no entorno da escola. 
Local este que dispõe de uma grande diversidade 
de espécies, com todos esses subsídios e pesquisas 
os alunos sentiram-se em condições de elaborar 
trabalhos como seminários: utilizando cartazes, 
slides, experiências práticas para visualização de 
alguns processos como transpiração, identificação e 
diferenciação, demonstração de órgãos reprodutores 
e outras estruturas com suas respectivas funções. 
Posteriormente, realizamos exercícios e outras 
atividades relacionadas aos conteúdos, demonstrando 
o engajamento da turma, interesse de cada um e, 
principalmente, o conhecimento que foi absorvido 
pelos alunos e por mim mediado, pois a educação é e 
deve ser um processo interativo.

Durante o desenvolvimento da sequência 
didático–pedagógica sala de aula invertida, observei o 
interesse e envolvimento dos alunos pelos conteúdos 
trabalhados, indo além das minhas expectativas. 
Tiveram comprometimento com o que havia sido 
proposto, realizando pesquisa virtual e bibliográfica, 
apresentando e comparando  o que haviam 
encontrado e o mais importante compartilharam  
todo o material entre os colegas formando duplas 
ou grupos para organizarem suas narrativas, elaborar, 
comparar e identificar características e funções básicas 
dos vegetais em questão. 

Nesse sentido, segundo Bergmann e Sams (2016, 
p. 119),

[...] como não existe um modelo único de 
inversão, em aula o professor pode guiar 
atividades práticas diferentes ou possibilitar 
que alunos trabalhem em tarefas diferentes 
simultaneamente; que trabalhem em grupos ou 
individualmente ou ainda que sejam avaliados, 
quando se sentem preparados. Além disso: 
Adotar as ferramentas tecnológicas e o ensino 
assincrônico, que caracterizam a sala de aula 
invertida, com uma abordagem voltada para os 
alunos, para decidir o que lecionar, tende a criar 

um ambiente estimulante para a curiosidade. 

Portanto, ¨Não se precisa mais perder tempo 
reapresentando conceitos já bem conhecidos, que 
apenas devem ser relembrados, nem usar o valioso 
tempo em sala de aula para transmitir novo conteúdo” 
(BERGMANN; SAMS, 2016, p. 45).

Além disso, como as condições tecnológicas da 
turma são diferenciadas durante o processo, alguns 
alunos tiveram maior dificuldade na pesquisa virtual o 
que não impediu os mesmos de continuar o trabalho, 
o realizaram com o mesmo comprometimento, 
porém usando a natureza de suas propriedades como 
forma de pesquisa o que foi complementado na sala 
de aula, de modo que este material trazido por eles 
acrescentou na teoria trazida pelos outros colegas. 

Assim sendo,

Moran (2014, p.15) considera a sala de aula invertida 
um dos modelos mais interessantes da atualidade 
para mesclar tecnologia com metodologia de ensino, 
pois concentra no virtual o que é informação básica e, 
na sala de aula, atividades criativas e supervisionadas, 
uma combinação de aprendizagem por desafios, 
projetos, problemas reais e jogos.
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Dessa forma, a cooperação de toda a turma, 
como também o respeito, o comprometimento e 
a organização dos alunos, tendo o professor como 
mediador, resultou em apresentações de seminários, 
slides, atividades práticas, proporcionando discussões 
e reflexões, levando os estudantes a apropriar-se do 
conhecimento através de uma abordagem que ocorreu 
em diferentes espaços com interação, dinâmica que 
envolveu e se manifestou  ativamente. Assim, a aula 
ficou mais interessante, pois são eles (os alunos) os 
protagonistas e aprimoraram-se com um  aprendizado 
mais significativo, em que o professor valoriza o ritmo 
de cada um, possibilitando realizar uma avaliação 
contínua, observando todo o desenvolvimento, 
crescimento e apropriação que o aluno conseguiu  no 
decorrer desse processo, dispensando a necessidade 
da avaliação tradicional “prova” que tanto amedronta, 
classifica e, muitas vezes, exclui estudantes.

As imagens a seguir foram fotografadas pelos 
próprios alunos em suas propriedades e no entorno 
da escola. 

Para MIRANDA (2005, p. 48), o ensino híbrido ͞é 
uma combinação dos recursos e dos métodos usados 
face a face e online, com a qual se procura tirar partido 
das vantagens de qualquer um dos dois sistemas de 
aprendizagem.

Trata-se de uma abordagem pela qual o aluno 
assume a responsabilidade pelo estudo teórico e 
a aula presencial serve como aplicação prática dos 
conceitos estudados previamente (JAIME; KOLLER; 
GRAEML, 2015).

Portanto, pude perceber durante o desenvol-
vimento das atividades com o uso da tecnologia 
que provavelmente esse sistema tem tudo a ver com 
a educação do futuro e, consequentemente, será 
utilizado por muitas instituições educacionais para 
atingir um número maior de alunos com habilidade 
de comunicação e autonomia, lembrando que a 
interação social desenvolve a mente.
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A proposta dessa pesquisa foi aprofundar o 
conhecimento sobre o uso da metodologia ativa 
da sala de aula invertida. Para isso, inicialmente 
foi apresentado a nova metodologia à turma que 
demonstrou interesse em desenvolvê-la. Em seguida, 
houve a introdução dos conteúdos e distribuição de 
material para que continuassem a pesquisa em suas 
casas, utilizando para isso sites disponibilizados, livros 
e impressos.

Na aula seguinte, os estudantes apresentaram 
o que haviam pesquisado online; já outros que 
não possuíam bom acesso à Internet realizaram 
o trabalho baseados no que haviam levado para 
casa na aula anterior e realizaram observações e 
amostras em suas propriedades, com isso houve a 
formação de grupos, organização do material teórico 
e prático e a elaboração das apresentações, sempre 
supervisionados e mediados pelo professor.

Finalmente, observou-se que a sequência didático-
pedagógica desenvolvida utilizando metodologia 
ativa proporcionou aos estudantes envolvimento, 
interação, e despertou a necessidade de uma busca 
contínua sobre o assunto estudado. Ao contrário 
do que alguns podem pensar, nessa nova forma de 
trabalho tanto o professor quanto os estudantes 
devem estudar em sala de aula e continuar seus 
estudos em suas casas para aprofundamento na aula 
seguinte.

Essa metodologia exige mudanças na prática do 
professor, na gestão e na dinâmica da sala de aula, 
além disso, atualmente, nem todos os alunos possuem 
acesso de qualidade à internet, o que dificulta um 
pouco o desenvolvimento da metodologia, precisando 
assim de adequação à realidade da escola e de seus 
alunos.
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A atividade que será apresentada foi realizada na 
turma 3º ano B da EEEF. Professora Celina de Moraes 
em Santa Maria RS.

A escola está localizada no bairro KM3 e atende 
uma comunidade de baixa renda, oriunda da ocupação 
Estação dos Ventos, formada em sua maioria por 
catadores, pedreiros e empregadas domésticas. 
A atividade foi proposta a fim de contemplar as 
exigências e necessidades da turma em que atuei no 
ano de 2017.

A turma de atuação composta por alunos com 

sérios problemas familiares, baixa autoestima e 
perspectivas, demonstrava grande dificuldade 
no processo de leitura e escrita. Diante de várias 
alternativas, busquei resignificar as letras do 
alfabeto uma por vez, na intenção de oportunizar o 
reconhecimento fonológico e a assimilação.

Sendo assim, a atividade apresentada partiu 
do trabalho elaborado para a letra D a partir da 
observação das brincadeiras em sala de aula e no 
pátio da escola, em que um dos alunos apresentava 
grande interesse por dinossauros e seu interesse 
contagiou os demais colegas. 

• Reconhecer as letras do alfabeto e sua sequência
• Trabalhar o processo de alfabetização
• Ampliar o vocabulário
• Conhecer a história e características dos dinossauros
• Caracterizar répteis e anfíbios

1º momento: Filme: “O bom dinossauro”

2º momento: Os alunos ilustraram no caderno as 
cenas que mais gostaram do filme.

3º momento: Roda de conversa sobre o filme 
apresentado.

Questionamentos levantados:

• Sobre o que fala o filme?
• Vocês conhecem estes animais?

• Podemos ter esses animais em casa?
• Eles ainda estão vivos?
• Que animais vemos no nosso dia a dia parecidos 
com esses?

4º momento: Textos explicativos: (em grupos de 
quatro, os alunos receberam aleatoriamente diferentes 
textos que falavam sobre os dinossauros. Cada grupo 
realizou a leitura do texto e debateu. Em seguida, no 
grande círculo, apresentaram suas considerações para 
os colegas).
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5º momento: Construção de cartazes (em grupo) 
para expor as considerações feitas a partir dos textos.

6º momento: Os alunos foram questionados 
sobre os animais que temos em nossa fauna e que 

apresentam algumas características dos dinossauros.

Logo em seguida imagens foram mostradas para 
ilustrar.
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7º momento: Em cartolina foi realizado um quadro 
comparativo entre ANFÍBIOS e RÉPTEIS, utilizando-se 
de imagens (recortes de jornais e revistas) e palavras 
chaves.

8º momento: Como atividade de fechamento foi 

realizada uma oficina de sucata para a construção de 
dinossauros. O material produzindo ficou exposto na 
sala de aula.

Segue o registro fotográfico deste momento:

O trabalho apresentado teve duração de 2 aulas 
e meia, onde pode-se observar o engajamento da 
turma e o interesse pelo novo, os alunos mostraram-
se participativos e ativos no processo de construção 
de conhecimento.

Nesse trabalho foram utilizadas algumas das etapas 
da metodologia Instrução por Colegas (IpC) onde, 
os alunos receberam pequenos textos explicativos 
e juntamente com seus colegas puderam analisar, 
debater e questionar. Observou-se que os estudantes 
com maior facilidade de explanação oportunizaram 
aos demais o debate e a troca de conhecimentos, 

resultando assim, em uma construção coletiva de 
qualidade.

A utilização de umas das técnicas das Metodologias 
Ativas comprova cada vez mais que, o ensino deve ser 
repensado de forma a contemplar as novas gerações, 
seus gostos e preferências.

É importante ressaltar o olhar atento que deve 
ter o professor para a escolha da metodologia que 
irá utilizar, conhecer a turma é de suma importância 
na efetivação do trabalho, uma vez que se espera o 
maior e melhor aproveitamento.
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MENGOZZI, Federico. Anfíbios e Répteis. Editora:Globo, 2008.

ROCHA, Ruth. Meu amigo Dinossauro. Editora Melhoramentos, 
2006.

<http://criandoealfabetizando.blogspot.com.br>.

<https://virtual.unisc.br/salasespeciais/course>.

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html>.

Penso que o uso de Metodologias Ativas só traz 
proveito ao processo de ensino aprendizagem. Ele 
oportuniza a construção coletiva e a interação entre 
professor X aluno.

Mostra novas formas de aprender, tanto para o 
professor que se torna um aprendiz, quanto para o 

aluno que em momentos pode vir a ser o norteador 
da aprendizagem.

Momentos como este de construção coletiva 
impulsionam o fazer pedagógico e dão suporte aos 
novos caminhos e conceitos que virão.
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• Reconhecer e identificar o sistema sensorial como sendo de grande importância para o ser humano. 
Para isso, utilizamos a metodologia da “ Sala de aula invertida”.
• A atividade foi realizada com o intuito de conhecer o sistema sensorial através de atividade prática 
realizada em sala de aula com os alunos do 8º ano da Escola Desembargador José Bernardo de 
Medeiros- Lavras do Sul- 13ª CRE.
• Reconhecer, identificar e perceber a importância dos sentidos para sua vida diária.
• O nosso trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: primeiro os alunos assistiram a um vídeo 
sobre o sistema sensorial e receberam um resumo sobre o conteúdo que seria trabalhado de forma 
antecipada para que pudessem familiarizar-se com o assunto. No dia seguinte, a atividade foi dirigida 
e orientada da seguinte forma: assistiram ao vídeo e leram o texto. Fiz algumas perguntas para sondar 
se eles realmente tinham realizado a leitura. Além disso, também foi realizada uma atividade em que 
eles, com os olhos e o nariz tapados, tinham que identificar o alimento que estavam degustando. Outra 
atividade desenvolvida foi com uma caixa tátil para descobrirem o objeto que estavam tocando.

Os alunos acessaram os seguintes vídeos:

• Sistema sensorial - tato, olfato, paladar e audição; 
• Sistema sensorial - visão.
                                       
E também foi utilizado o seguinte texto:

Sistema Sensorial

Os sentidos são responsáveis pela nossa 
capacidade de interpretar o ambiente, ou seja, captar 
diferentes estímulos ao nosso redor. Sem os sentidos 
não seríamos capazes de perceber as variações do 
meio e, consequentemente, de produzir uma ação 
adequada diante de um perigo. Tradicionalmente, 
aceitamos que os seres humanos possuem cinco 
sentidos principais: visão, olfato, paladar, audição e 
tato.

Imagine, por exemplo, que há um vazamento de 
gás em sua cozinha. Os gases que compõem o gás 

de cozinha não possuem cheiro, mas substâncias são 
adicionadas para que sejamos capazes de perceber 
um vazamento. Uma pessoa incapaz de perceber 
odores não saberia identificar o perigo, podendo, 
por exemplo, provocar uma explosão ao acender um 
fogo.

→ Receptores sensoriais

Essa capacidade de perceber o meio é possível 
graças à presença de receptores sensoriais, que captam 
os estímulos e os transformam em impulsos nervosos. 
Estes são interpretados em centros específicos do 
sistema nervoso, que produzirá respostas adequadas 
àquele estímulo. Esses receptores estão localizados 
nos chamados órgãos dos sentidos.

Os receptores sensoriais podem ser classificados 
a partir do estímulo que são capazes de perceber. Os 
principais receptores são:
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• Quimiorreceptores - São receptores capazes de 
perceber estímulos químicos;
• Fotorreceptores - São receptores capazes de 
perceber estímulos luminosos;
• Mecanorreceptores - São receptores capazes 
de perceber estímulos mecânicos, como pressão 
e toques;
• Fonorreceptores - São receptores capazes 
de perceber estímulos sonoros. Muitos 
autores consideram esses receptores como 
mecanorreceptores.

→ Os sentidos

Visão: Sentido relacionado com a captação de luz 
e a formação de imagens. Os receptores sensoriais 
desse sentido estão localizados nos olhos, mais 
precisamente na retina. Os receptores sensoriais da 
visão, que são fotorreceptores, são chamados de 
cones e bastonetes.

Audição: Sentido relacionado com a captação e 
percepção das ondas sonoras. Os receptores sensoriais 
desse sentido estão localizados em uma região da 
orelha denominada de cóclea. Esses receptores são 
do tipo mecanorreceptores.

Olfato: Sentido responsável por captar o odor das 
partículas químicas presentes no ar. Os receptores 
sensoriais relacionados com esse sentido estão 
localizados no epitélio olfatório, localizado no alto da 
cavidade nasal, e são quimiorreceptores.

Paladar: Sentido relacionado com a percepção dos 
sabores dos alimentos. Os receptores responsáveis 
por esse sentido estão presentes em estruturas 
chamadas de papilas gustativas, distribuídas por 
toda a língua, palato, faringe, epiglote e laringe. Os 
receptores sensoriais, assim como os do olfato, são 
quimiorreceptores. O paladar e o olfato trabalham 
juntos na percepção dos sabores.

Tato: Sentido responsável por permitir a 
percepção de texturas, dor, temperatura e pressão. 
Os receptores relacionados com esse sentido são do 
tipo mecanorreceptores e estão presentes em toda a 
pele, mucosas e algumas vísceras. Existem diferentes 
receptores, cada um relacionado com um tipo de 
estímulo tátil diferente.

Após a leitura do texto e análise do vídeo, realizei 
algumas perguntas:

• Qual a função principal da visão? 
• Onde ficam localizados os receptores sensoriais 
auditivos?
• Como o olho é formado e quais suas estruturas?
• Onde estão localizados os receptores olfatórios?
• Qual a função do tato?

Durante o desenvolvimento do conteúdo foram 
confeccionados cartazes sobre cada um dos órgãos 
do sentido e suas características. Este trabalho foi 
realizado em grupos para que os alunos fixassem o 
conteúdo.

Trabalhar com esse tipo de método foi bastante 
proveitoso, pois no momento do desenvolvimento os 
alunos vieram com muitas dúvidas que enriqueceram 
o trabalho e os fizeram buscar e pesquisar mais 
sobre as causas da miopia e hipermetropia; devido 
a que ocorrem essas doenças. Surgiram também 
questões relacionadas ao implante coclear como, 
por exemplo, o fato de pessoas que nasceram surdas 
terem a chance de poder voltar a ouvir.  

A partir dessas questões, fizemos um debate 

sobre como ocorrem estas doenças com o intuito de 
sanar as dúvidas que surgiram e partimos para uma 
pesquisa mais aprofundada em livros e internet, 
para que pudéssemos ter um melhor entendimento. 
A utilização do método de sala de aula invertida 
proporcionou maior tempo para pesquisa e 
descobertas a respeito do tema trabalhado. 
Destaca-se que, muitas vezes, o período de aula não 
é suficiente para realizar tudo o que desejamos e 
com esse método a aula fica muito mais interativa 
e proveitosa.
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O método de sala de aula invertida em muito 
contribuiu para minha aula, claro que ela requer 
um planejamento com bastante antecipação para o 
desenvolvimento das atividades, mas acredito que 
a eficácia é bem maior do que quando levamos o 
conteúdo pronto, porque neste caso eles buscaram, 
tiveram dúvidas, ou seja, por ser uma metodologia 

em que puderam contribuir para o desenvolvimento 
da aula, acredito que este ponto chamou bastante 
a atenção, fazendo com que atuassem como 
protagonistas para o seu próprio conhecimento. 
Com certeza passarei a utilizar este método em 
minhas aulas.

COMO funciona a sala de aula invertida. Disponível em: <www.
cartaeducacao.com.br>. Acesso em 04/12/2017.

SALA de aula invertida para combinar metodologias ativas e 
engajar alunos no processo ensino aprendizagem. Disponível em: 
<http://bit.ly/2I83tH5>. Acesso em 05/12/2017.

SISTEMA Sensorial. Disponível em: <http://bit.ly/2GfAEIB>. 
Acesso em: 06/12/2017.
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