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CONTEXTUALIZAÇÃO 

INTERDISCIPLINARIDADE 



IMPORTÂNCIA  

 
WEISSMANN, 1993 

 

Formação científica 

Formação de futuros cidadãos que sejam 

responsáveis  

Críticos e exigentes diante daqueles que tomam 

as decisões 

 

FUMAGALLI, 1993. 

 

Como se constrói o conhecimento 



                   
                                                       
 
 
 
 
 
 

Inferência 
 

Capacidade de observação 
 

DESENVOLVIMENTO HABILIDADES PROCESSUAIS 
 
 

Fonte:http://www.ioc.fiocruz.br 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ioc.fiocruz.br/abcnaciencia/html/word/wp-content/uploads/2011/10/site1.jpg&imgrefurl=http://www.ioc.fiocruz.br/abcnaciencia/html/word/%3Fp%3D557&usg=__oitDlPV3CEiUZ4LSnvTK3Uz_ToU=&h=3000&w=4000&sz=836&hl=pt-BR&start=35&zoom=1&tbnid=CxEvcR2hl_WvNM:&tbnh=113&tbnw=150&ei=1zzrTuy6HY3DgAfo1qWQCQ&prev=/search%3Fq%3Datividades%2Bpr%25C3%25A1ticas%2Bno%2Bensino%2Bde%2Bci%25C3%25AAncias%26start%3D20%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DN%26biw%3D1058%26bih%3D521%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


DESENVOLVIMENTO HABILIDADES PROCESSUAIS 
 

Fonte:http://www.noticias.cefet-rj.br 

Medição Comunicação 

Classificação Predição 



HABILIDADES PROCESSUAIS   X  INTEGRADAS 

Despertar curiosidade 

Coordenação 

 

Atenção 

 

Concentração 

Fonte:http://www.edianabio.blogspot.com 

Fonte:http://www.enquantoisso.com 



 
 
 
 
 

HABILIDADES INTEGRADAS 
 

Raciocínio 
  

Indutivo 
 

 Dedutivo 
 
 

 Espírito lógico 
 

Fonte:http://www.fiqueligado.com.br/public/images/uploads/postsconteudo/holmes_2. 



Garante uma interação social mais favorável, motivadora e eficaz 

(KRASILCHIK, 2005, citado por ABOU SAAD, L. A). 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

Fonte:http://www.festivaldas juventudes.blogspot.com/2010 

Fonte:logisticanhanguera.wor... 



O SER HUMANO SE MOTIVA 

QUANDO AQUILO COM O 

QUAL SE CONFRONTA TEM 

SIGNIFICADO PARA ELE. 

Adelar Hengemühle 



Demonstrou como o efeito de 
determinados sons, palavras, 
pensamentos, sentimentos 
alteram a estrutura molecular 
da água.  

A técnica consiste em expor a 
água a esses agentes, congelá-
la  e depois fotografar os 
cristais que se formam com o 
congelamento. 

Masaru Emoto 
 cientista japonês 



Exposta ao som de um ROCK HEAVY 
METAL. 

Exposta à energia do som da Ária para 
corda em Sol, de Bach. 

Na nascente 
 

Em um rio poluído 



Amor, não deixa ninguém 
esquecer que nós, seres 
humanos, somos 
compostos de 70% de 
água! 



Qual molécula que  queremos 
dentro de nós? 

A molécula dos bons sentimentos ou a dos sentimentos poluídos?? 



Tudo acontece conforme 
pensamos 

 
 

   Crença                tendência de fazer tudo para confirmar o  que 

acreditamos 

 

nossas programações mentais 
 

  Cuidado com as Crenças Limitantes! 
 

   Nosso único limite é aquele que fixamos em nossa mente 

   Cuidado!  “ fala” expressa o foco de nossa  forma-pensamento 

 

 

   

   



Use o poder da linguagem em seu beneficio! 

• Tem papel determinante em nossa vida.  

• Atua sobre nossos sentimentos, emoções e 
pensamentos 

• Cria estados internos limitantes ou capacitantes 

 

• Algo dito pelos outros pode influenciá-lo, mas nada o 
influenciará mais do que as coisas que diz. 

 O que você fala reforça e molda as suas crenças 

 



Imagem 1 

Imagem 2 



 
   Não nos lembramos tanto 

daquilo que nos dizem , 
quanto nos lembramos 
daquilo que nos fazem 

sentir. 



 

 

  

  

 

 

Métodos Alternativos  
 



Atividade para ensinar as  

Normas de segurança 

Atividade para avaliar  

Aprendizagem 



   

 Print screen do software  

Desenvolvimento de software 









  

                          Figura 1: Gráfico da quantidade de acertos por questões  

 



Figura 2: Gráfico da quantidade de acerto por aluno  



 Alunos surdos utilizando software  

Importância da imagem 



Elaboração Manual 

Adaptação visual 



Alunos surdos utilizando manual 



software  
 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Explorar visualização  



Atividades Práticas 



Alunos utilizando  

equipamentos 



Experimentação 

Fatores Físicos 

Grupo A B C D 

1 

2 

3 

4 

5 

Frio (-18 °C) p/ 15 min 

  

Temperatura ambiente 

 

 

Calor e frio 

 

Calor (100°C) p/ 20s 

 



Experimentação 

Fatores Físicos 

A B C D 

temperatura 
ambiente 
Controle  

Calor (100°C) Frio (-18 °C)   Calor e frio. 
 



Grupo A B C 

1 

2 

3 

4 

5 

Experimentação 

Solventes 

Acetona comercial 

Água destilada 

Álcool comercial 70%  

 

 

  

 



A B C 

Água destilada  
Controle 

Acetona 
comercial 

Álcool comercial 
70%  

Experimentação 

Solventes 



Células guardas  
Cloroplastos  
Ostíolo (abertura) - 1000X 

Epiderme inferior de Tradescantia 
Vacúolo com antocianina  
Parede celulósica 



Grupo Solução  NaCl 5% Solução NaCl 0,6% 

1 

2 

3 

4 

5 

B 
A 

OSMOSE 





Solução NaCl 0,6% 
O,6g NaCl 

100ml  H2O 

Solução  NaCl 5% 
5g de NaCl 

100ml de H2O 

Solução hipotônica:  água da solução passa 
para interior vacúolo. 

 Solução hipertônica: água sai do vacúolo. 

B 
A 

OSMOSE 



 

Aula experimental 
 

 

 

O que? 

 

Para que? 

 

Por que? 

 
 



Planejar experiências simples 

 

Avaliação de hipótese  

Previsões 

Observação de  semelhanças e diferenças 

Comunicação de ideias 

Reflexão critica sobre todo o percurso investigativo 

 

Experiência  Produtiva  
ROSSO, 1998 

 

Não apenas retirar elementos da experiência 

 Mas ir além do percebido e do dado 

 

Aluno ativo quando pensa 
Não quando manipula objetos ou situações familiares 

 

 
 



. 

Manipular materiais 

 

Observar 

 

Misturar 

 

Medir temperaturas 

 

Completar quadros 

 

Calcular médias.  
 

 
Situações             caráter problemático           encorajados 

levantar questões                desenvolver o espírito científico que 

habita em cada um. 

 

Centrada professor 
Centrada aluno 

  

  



Dificuldades na utilização de metodologias 

 

Experimentação: ???????????? 
 

 

 

  Assessoria para gerenciar turmas com muitos alunos  

 

Laboratórios/depósitos  

 

 

Sugestão  
 

  



Projeto 

Aluno ensinando 

aluno 
Capacitar alunos voluntários 

para atuar como monitores em 

turno inverso auxiliando os 

professores nas atividades  

práticas.  

 



METODOLOGIA 

 

 

 

                               

PLANEJADAS EM CONJUNTO PELOS PROFESSORES 
 

REPASSADAS PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
 

 Estagiários da Faculdade Anhanguera  e UFPel 

CAPACITAÇÃO DE ALUNOS MONITORES DO ENSINO MÉDIO 
 

                                    

 



Revitalização Laboratório 



Revitalização  

Laboratório 

 

Material fornecido Projeto Novos 

Talentos  



Vídeos 

As imagens, a rapidez, o 

movimento são ícones da 

contemporaneidade. 

Os alunos estão imersos 

nelas através de artefatos 

culturais como a internet, 

filmes, propagandas e jogos 

eletrônicos. 

 



Utilização de CDs fornecidos com livros 

Vídeo Aulas 

Aulas Interativas 
 



RESULTADO CRUZAMENTO 

AA1      X        AA1 
Roxo   X     Roxo 

A A1 

A AA AA1 

A1 AA1 A1A1 



Aula Leitura 

Utilização livro didático 



Jogos  
 

Habilidades 

 

Processuais  

 

Integradas 



Superintendente SESI 

 

Após projeto semelhante 

muitos alunos do E. M 

manifestaram interesse 

em cursar Engenharia. 

Torneios e Gincanas  
 



UTILIZAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS  



 
 

  

 

Projeto Novos Talentos  -  artigos  

 

Artigo:  “Todas as Cores” de Nina G. Jablonski e 

Geoge Chaplin. Revista Scientific American Brasil, de 

novembro de 2002. 

 

Escolha artigo:  

 

Conteúdo 2º ano - Histologia sobre os constituintes 

celulares da pele 

 

Conteúdo 3º ano - Herança quantitativa - diferenças 

genéticas nas populações 

 

 

METODOLOGIA 
 



METODOLOGIA 

Local: Escola Estadual de Ensino Médio Adolfo Fetter  

 

Integrantes: 

Professoras: Filosofia – Sociologia – Biologia 

 

Alunos: 2º ano (turma 201 – 202 – 203 - 204)  

             3º ano (turma 301) 

  

Apresentação: Turma 201 e 301 

 

Turma 202: Assistiram apresentação 

 

Turma 203 e 204: Não prepararam e nem assistiram 

                              Responderam o questionário -Apêndice A                 

 

 

 

 



Leitura do artigo e discussão  

 

Simulação de entrevista com biólogos, filósofos e 

sociólogos 

 

Auxílio dos prof. sem interferir na criatividade 

 

 

FREIRE  (1997) 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua produção ou a sua construção.” 

 

 
 

METODOLOGIA 
 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Vygotsky  

 

“Uma tarefa realizada por 

um aluno em colaboração 

com um colega é mais 

reveladora de seu 

desenvolvimento pessoal 

do que uma avaliação 

individual.” 

 

Grupo 1 – Turma 201 



Grupo 2 – Turma 201 

 

Grupo 3 –Turma 201 Grupo 4 – Turma 201 
 

Grupo 5 – Turma 201 
 

Grupo 6 – Turma 201 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ser humano se motiva 

quando aquilo com o qual se 

confronta tem significado para 

ele. 

 

       Adelar Hengemühle 

 

 
 

 

 

Motivação: 1º ano 

                   Turma 202 

 

 Veracidade citação   



 

Depoimentos 

 

“Esse trabalho foi uma experiência única.... Passamos várias 

tardes treinando e trocando conhecimentos, aprendemos 

melhor.... Quebramos as barreiras da vergonha, do nervosismo e 

nos superamos. O único problema.. pouco tempo no 3º trimestre.”  

 

“Eu gostei muito mais aprender assim porque temos que 

estudar muito e entender o que temos que apresentar... E 

também de ver os outros grupos apresentarem por serem nossos 

colegas a gente presta bem mais atenção.” 

 

“.......estudando e apresentando nós vamos ter mais 

conhecimento sobre o assunto, vamos nós interessar, ter 

curiosidade e assim procurando saber mais.”” 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 



QUESTIONÁRIO SOBRE ARTIGO  

1. O pigmento que propicia cor na pele é denominado de: 

a) Pigmalina 

b)Coralina  

c)Melanina 

d)Ceratina  

2. A evolução da pigmentação da pele está ligada a: 

a)Produção de pêlos  

b)Perda de pêlos 

c)Produção de glândulas sudorípara 

d)Produção de glândulas sebáceas 

3. A célula que produz o pigmento que propicia cor a pele é denominada de: 

a)Ceratinócito  

b)Melanócito 

c)Pigmalócito 

d)Coralócito 

4. A pele escura impede a destruição da: 

a)Ceratina  

b)Folacina 

c)Pigmalina 

d)Coralina 

5. As mulheres tem a pele mais clara que os homens por quê: 

a)Os homens preferem mulheres de pele mais clara. 

b)As mulheres têm necessidades maiores de cálcio para a reprodução. 

c)As mulheres possuem uma quantidade maior de hormônios sexuais. 

6. As pessoas de pele escura que migram para regiões com baixa incidência solar podem apresentar: 

a)Câncer de pele 

b)Raquitismo 

c)Melanoma 

7. As pessoas de pele escura possuem: 

a)Mais melanócitos que as pessoas de pele clara   

b)Menos melanócitos que as pessoas de pele clara   

c)Mais ceratinócitos que as pessoas de pele clara  

d)Igual quantidade de melanócitos  que as pessoas de pele clara 

e)gual quantidade de  ceratinócitos que as pessoas de pele clara 

8. Escreva algo que você lembra sobre pigmentação da pele que não foi abordado nas perguntas. 

Avaliação aprendizagem  
 



Avaliação aprendizagem  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Figura 1. Médias da quantidade de acerto nas questões 

objetivas relacionadas ao artigo do projeto. 
 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Figura 2. Número de alunos que responderam corretamente a 

questão discursiva.  
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consolidou conteúdo de forma descontraída, 

motivadora e participativa 
 

Gerou desestabilização entre grupo de 

professores 

 

Ajudou a ultrapassar  barreiras como a 

insegurança 

 

Propiciou suporte para lidar com linguagem 

científica e atividades que exigirão autonomia e 

espírito crítico.  
 



Estimulou reflexão crítica  

 

Propiciou participarem na construção do conhecimento 

evidenciando a vantagem da contextualização em 

relação a simples transmissão do conhecimento 

 

Confirmou que podem ser “artífices de sua formação” 

desde que recebam contribuições positivas (FREIRE-

1997) 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



As crianças, segundo o astrônomo Neil deGrasse Tyson, já nascem cientistas, com 

curiosidade e vontade de explorar e conhecer. A ideia foi comprovada na prática 

e com o mais extremo dos contextos. 



“Ensinar e aprender tem que ver com o 
esforço metodicamente crítico do professor de 
desvelar a compreensão de algo e com o 
empenho igualmente crítico do aluno de ir 
entrando como sujeito em aprendizagem, no 
processo de desvelamento que o professor ou 
professora deve deflagrar” 
 

Paulo Freire 
 



OBRIGADA 

rosangelaferreirarodrigues@gmail.com 



SITUAÇÃO - PROBLEMA 

Muitos alunos possuem uma gama de 

potencialidades, passíveis de aflorarem 

através de estímulos que os desestabilizem.  

 

 Projeto utilizando a discussão de artigos 

científicos pode provocar o desequilíbrio 

necessário para que esse processo ocorra? 

 



Proporcionar à interpretação de 

informações de artigos científicos e o 

posicionamento de forma crítica, através 

de debates apresentados a comunidade 

escolar. 

OBJETIVO GERAL 
 


