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estudantes e entre os próprios estudantes, pelas interações manipulativas em materiais 
experimentais, materiais didáticos ou na construção de organização de informações e 
conhecimentos (SASSERON, 2008; MACHADO, 2012; FERRAZ, 2015; SOUZA, 2015; 
SOLINO, 2017; SACA, 2017). Nessas interações, o problema volta a ser proposto e 
novas perguntas relacionadas a ele surgem na concretização do processo de sua reso-
lução. O papel de apresentar perguntas aos estudantes cabe ao professor para que eles 
possam considerar aspectos da investigação, aos quais ainda não oferecem atenção. 
Essas interações intensificam as oportunidades conferidas aos estudantes para análise 
de proposições em construção e de ideias existentes, levando ao possível desenvolvi-
mento de sua liberdade intelectual.

O questionamento de ideias estabelecidas, que ocorre invariavelmente pe-
las interações entre as pessoas e com os materiais, permite a manifestação da 
crítica e da avaliação, componentes centrais da atividade investigativa em ciências 
(AFONSO, 2011; SOUZA; SASSERON, 2012; FERRAZ, 2015; SACA, 2017). Esse 
questionamento ocorre normalmente pela manifestação do professor ao colocar 
em debate ideias propostas pelos estudantes, mas também pode acontecer quan-
do eles discutem expressando seus pontos de vista e as conclusões que chegam a 
partir da investigação.

Pelo exposto até o momento, a gestão da sala de aula, alinhada ao Currí-
culo da Cidade para o ensino de Ciências Naturais, ancora-se na busca pelo de-
senvolvimento do processo de Alfabetização Científica. Para que se concretize, o 
trabalho com práticas científicas, considerando suas diferentes dimensões, pode 
ser estabelecido por meio do ensino por investigação. Entende-se que a liberdade 
intelectual conferida aos estudantes configura-se, tanto na maneira pela qual a 
sala de aula constitui-se em uma comunidade de práticas, como em um modo para 
alcançar a Alfabetização Científica.

Na próxima seção, serão discutidos o papel do professor e o papel dos es-
tudantes na perspectiva da Alfabetização Científica.

A sala de aula como espaço para o ensino 

É comum ouvir que ensino e aprendizagem são faces da mesma moeda. 
Essa analogia nos permite vislumbrar que, uma vez ocorrido o ensino, a aprendiza-
gem acontecerá. Contudo, não há mágica nesse processo e, em muitos casos, pode 
haver descompassos entre ambas as ações.



Orientações Didáticas do Currículo da Cidade

20

Ciências Naturais

No ambiente escolar, na maioria das situações, o ensino é tomado como 
de responsabilidade do professor. É ele quem planeja o que será apresentado a 
seus estudantes, sendo o responsável por tornar o assunto passível de discussão. 

Tendo em vista que interações marcam o processo de ensino, podemos afir-
mar que ensinar é uma tentativa de promover aprendizagem, sendo possível haver 
situações em que o objetivo não é alcançado. Ensinar é, portanto, uma tarefa que 
considera a quem se endereça o ensino, para quem se expõem as ideias, como elas 
são apresentadas e com qual finalidade.

Considerando a Alfabetização Científica como um objetivo do ensino de Ci-
ências Naturais, algumas mudanças devem ocorrer em sala de aula, diferenciando-a 
de um ensino que se limita à apresentação de temas e conceitos das ciências.

Diferentes estratégias podem ser utilizadas para o desenvolvimento da AC, 
como visitas a centros de ciências, espaços de educação não formal, zoológicos e 
jardins botânicos, leitura de livros e revistas de divulgação científica, envolvimento 
em resolução de problemas, apresentação de informações e sistematização a partir 
de debates, entre outros.

Tão importante quanto as estratégias é o envolvimento que professor e es-
tudantes têm com elas. Assim, em um ensino que busque desenvolver a AC entre 
os estudantes, é absolutamente essencial a promoção de interações diversas entre 
professor e estudantes, entre estudantes, e entre professor, estudantes, informa-
ções e materiais.

O trabalho com as Ciências Naturais busca o desenvolvimento de práticas 
científicas, e tem nuances de diferença a cada ciclo do Ensino Fundamental, consi-
derando a progressão nesse desenvolvimento. Portanto, quando estão frente a um 
problema, as interações precisam permitir que os estudantes realizem o tratamen-
to de informações, construam e executem planos de trabalho e elaborem explica-
ções para fenômenos em situações em investigação.

As interações discursivas entre professor e estudantes e entre estudantes 
devem marcar as aulas de Ciências Naturais que visam ao desenvolvimento da 
Alfabetização Científica. É comum que o professor interaja discursivamente com 
seus estudantes fazendo perguntas e expondo ideias. Nas aulas em que investiga-
ções estão em curso, é necessário que essas interações discursivas sejam mais bem 
aproveitadas. Isso quer dizer que perguntas feitas pelo professor devem estimular 
a participação dos estudantes e, para tanto, não devem ser apenas perguntas que 
podem ser respondidas com um simples “sim” ou “não”, ou que esperam uma res-
posta simples a ser dada de modo irrefletido pelos estudantes. Boas perguntas nas 



Orientações Didáticas do Currículo da Cidade

21

Ciências Naturais

aulas de ciências usualmente configuram-se como situações-problema e, por isso, 
exigem que informações já existentes entre os estudantes sejam trazidas para a dis-
cussão em que se busca resolver a situação em questão. Esta é uma marca central 
do ensino por investigação: fenômenos e situação são investigados em aulas de 
ciências, para que os problemas propostos possam ser resolvidos. 

Outro aspecto essencial para que as interações discursivas sejam frutíferas 
é a habilidade do professor em ouvir o que seus estudantes dizem. Embora isso 
pareça óbvio, implica escutar não apenas as respostas corretas, mas todas as hi-
póteses que sejam trazidas. Mesmo respostas que não se aproximem diretamente 
daquelas que são esperadas podem ajudar o professor a manter a discussão, ques-
tionando os estudantes sobre o porquê das ideias apresentadas e incentivando-os 
a avaliar e reavaliar suas opiniões.

Lembrando das práticas científicas, podem surgir as oportunidades para 
que os estudantes comecem a trabalhar com as informações, a construir modos 
e planos de trabalho e a elaborar explicações. Esses processos não são simples 
e, por isso, as interações discursivas com o professor precisam auxiliar para que 
ideias sejam relembradas e hipóteses sejam construídas, considerando sempre o 
problema que se investiga.

O trabalho investigativo não ocorre de modo isolado. Sendo similar à inves-
tigação científica, o desenvolvimento do ensino por investigação deve ser eminen-
temente social, congregando ações conjuntas de professor e estudantes. Portanto, 
o incentivo ao trabalho em grupos deve acontecer. 

No trabalho em grupo, os estudantes podem trocar experiências, informa-
ções e pontos de vista. Similar ao que ocorre no âmbito das ciências, o confronto 
de ideias e o trabalho com opiniões e atitudes diferentes podem permitir avanço 
no conhecimento, bem como nas práticas que se realizam. No grupo, além de 
haver a possibilidade para a aprendizagem de conceitos, os estudantes podem 
colaborar entre si, discordar de ideias, realizar críticas, encaminhamentos e refletir 
sobre atitudes e conhecimentos. Tudo isso é essencial para seu desenvolvimento 
como estudante e como ser humano. 

Interações com informações e materiais

As vivências inúmeras ocorridas no espaço escolar e extraescolar implicam 
acesso e obtenção de informações pelos estudantes. Adquiridas de modo sistema-
tizado ou não, as informações que chegam às crianças e aos adolescentes consti-
tuem-se em conhecimentos que podem ser utilizados para atividades em sala de 
aula. Assim, interações com informações podem ser uma importante estratégia 
utilizada pelo professor para que as discussões sobre os temas de aula sejam sig-
nificativas aos estudantes.
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É bastante comum o professor realizar levantamentos sobre o que os estu-
dantes já conhecem a respeito de um tema no início de uma aula ou abordagem por 
meio de perguntas. Além de ser uma medida bastante interessante para que o pro-
fessor tome contato com o que seus estudantes já sabem, essa estratégia permite 
que eles retomem experiências e informações com as quais já tenham tido contato 
em situações formais de ensino ou em outras oportunidades.

Muitas vezes, perguntas do tipo “o que vocês lembram?” podem não ser 
muito exitosas, pois permitem que os estudantes respondam com um simples 
“nada lembro”. Tornam-se mais profícuas perguntas que se direcionam direta-
mente ao tema em questão, por exemplo, ao abordar a formação de um arco-íris, 
o professor pode perguntar “quando vocês observam arco-íris?”. Nesse caso, os 
estudantes trazem seu conhecimento sobre a necessidade de haver umidade, ou 
mesmo chuva, para que o arco-íris seja observado e, desse modo, a relação entre 
a existência de partículas de água no céu e a presença do sol permitem que seja 
discutida a formação do arco-íris. 

O mais importante nesses casos é que as experiências e os conhecimentos 
que os estudantes já possuem estejam claros a eles e ao professor para a investiga-
ção de um novo fenômeno. Isso permite que novas esferas de uma situação sejam 
analisadas, configurando uma possibilidade bastante frutífera para a complexifi-
cação dos conhecimentos. 

Além das interações com o repertório dos estudantes, é possível interagir 
com informações presentes em materiais didáticos. Com isso, suscitar e estimular 
o olhar dos estudantes para os livros, revistas e outros materiais existentes na sala 
de aula, na biblioteca e em sua casa, além da consulta a sites da internet e conver-
sas com outras pessoas permite um maior levantamento de informações e, do pon-
to de vista pedagógico, promove o desenvolvimento de habilidades para a pesquisa 
e pode levar ao surgimento de discussões para avaliação das informações obtidas e 
validação da sua importância diante do problema que se investiga.

Outras situações no ensino de Ciências Naturais devem permitir o contato 
mais direto dos estudantes com materiais diversos, seja para a experimentação, 
seja para a organização de informações. Assim, o uso de materiais de laboratório 
ou de materiais semelhantes em sua função permite que aspectos práticos e mani-
pulativos sejam investigados pelos estudantes; ao mesmo tempo, o uso, por exem-
plo, de lupa, para observação, e de régua, para medição, concede aos estudantes 
a possibilidade de utilizar instrumentos para a coleta e a organização de dados.

Todas essas interações são importantes no ensino de Ciências Naturais por-
que revelam aspectos do fazer científico e, com isso, aproximam os estudantes do 
que sejam as ciências de modo mais completo do que apenas o entendimento de 
seus conceitos, leis, teorias e modelos.
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O papel do professor nas aulas de Ciências Naturais

Fazer perguntas, instigar a construção de modos de resolução de proble-
mas, promover a explicitação de hipóteses sobre fenômenos, propor modos de 
interação com diferentes informações e objetos, fomentar debates, proporcionar 
a avaliação de ideias são todas atividades que um professor deve desenvolver em 
aulas de Ciências Naturais. Todas as ações permitem o maior contato dos estu-
dantes com práticas do fazer científico, no entanto, o papel do professor não se 
restringe a elas. É necessário que ele planeje suas aulas e modos de interação que 
privilegiem ações como as destacadas, possibilitando o contato dos estudantes 
com os conhecimentos formalizados das ciências por meio do desenvolvimento 
das práticas científicas. Ao realizar tal abordagem, trazendo elementos que revelem 
as influências mútuas que existem entre as ciências, as tecnologias e a sociedade, 
o professor estará mostrando aos estudantes as oportunidades para o desenvolvi-
mento da Alfabetização Científica.

Portanto, há de se considerar que o papel do professor em aulas de 
Ciências Naturais tem forte relação com o planejamento de atividades, mas, ao 
se desenvolver, exige atenção para que os objetivos traçados sejam cumpridos e 
que tenham considerado diferentes dimensões da formação dos estudantes para 
sua Alfabetização Científica.

Ainda que todos os eixos estruturantes da AC sejam abordados com a 
mesma importância, o segundo eixo, que faz menção direta ao conhecimento da 
natureza da ciência e dos fatores que influenciam sua prática, pode ganhar força 
no desenvolvimento das aulas. Isso porque o professor pode levar os estudantes 
a se envolverem com ações próprias do fazer científico ao permitir que eles desen-
volvam ações para a resolução de problemas, aspectos como o levantamento de 
hipóteses, seu teste (manipulativo ou mental), a coleta e organização de dados e 
informações, a busca por variáveis que efetivamente importam para o fenômeno 
em discussão, a construção de relações entre variáveis e o estabelecimento de 
explicações que permitam previsões de novos efeitos e fenômenos.

Assim, é papel do professor no ensino de Ciências Naturais ser o promotor 
de interações dos estudantes com seus colegas, dos estudantes com os materiais 
e com as informações já estabelecidas. Também é seu papel ser o orientador das 
discussões. Isso é possível porque o professor é a autoridade social da sala de 
aula e, portanto, é ele quem organiza o modo como as interações acontecem. De 
mesma medida, o professor é a autoridade epistêmica em sala de aula, pois é ele 
quem deve ter domínio do conhecimento sistematizado, e validado pela comuni-
dade científica, que está sendo apresentado em aula. Por isso, é ele quem pode 
instigar novas ideias e solicitar que os estudantes avaliem o que estão propondo. 
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O papel dos estudantes nas aulas de Ciências Naturais

Muitos professores se queixam da falta de atenção dos estudantes em 
suas aulas e atribuem a esse comportamento o início da indisciplina e de con-
frontos. Obviamente, há muitas razões para a falta de atenção e interesse dos 
estudantes. Em alguns casos, isso pode estar relacionado a pouca ou nenhuma 
relação que eles encontram entre o que é debatido em sala de aula e as situações 
que vivenciam.

É função da escola abordar ideias que os estudantes não conseguiriam en-
contrar sistematizadas além da educação formal (YOUNG, 2007). Portanto, é pa-
pel da escola apresentar oportunidades aos estudantes para que compreendam 
fenômenos e situações vivenciadas em seu cotidiano com base nos conhecimentos 
referendados pela comunidade científica,  extrapolando o senso comum. Isso per-
mite um avanço na sua própria condição de ser humano e cidadão, podendo inte-
ragir de modo consciente e interveniente no mundo, de forma progressiva e ampla.

Para garantir uma ação bem-sucedida, os estudantes precisam ser inse-
ridos nos processos de ensino e de aprendizagem de maneira significativa; quer 
dizer que as aulas devem ser planejadas e executadas considerando que os es-
tudantes não são espectadores e desconhecem o que se ensina. Eles ainda não 
formalizaram entendimentos sobre determinados fenômenos e situações, mas 
têm alguma vivência que permite a aproximação conceitual.

Assim, cabe ao professor estimular os estudantes a desenvolverem seu 
papel no ensino de Ciências Naturais, apresentando as ideias e informações 
que já possuem. Também é papel dos estudantes envolverem-se nas discussões 
e proporem caminhos para investigação a partir dos conhecimentos que já 
possuem. Esse contato com os colegas, com o professor e com o conhecimento 
envolve dimensões éticas e morais que se alinham ao fazer ciências e às diferentes 
atividades cotidianas em sociedade. 

Por meio das diversas interações suscitadas e mantidas em sala de aula, 
deve ocorrer o respeito ao pensamento divergente, ao uso de raciocínio lógico, 
baseado em evidências, para a tomada de decisões, e à crença de que todo co-
nhecimento tem sua vertente social, histórica e cultural. 

Ao longo de todo este processo, a cada aula, os estudantes também de-
senvolvem sua autoridade epistêmica, tornando-se mais cientes dos conhecimen-
tos científicos e dos modos de construí-los.

Orientações Didáticas do Currículo da Cidade
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Qualquer planejamento precisa levar em consideração quais os objetivos, 
os entornos em que as ações ocorrerão e os agentes do processo. Ao apresentar 
pressupostos que fundamentam a ação em sala de aula, em especial, aspectos 
da gestão de aula e o modo como os atores da sala de aula interagem entre si e 
com o conhecimento, é hora de pensar de maneira mais consciente sobre o pla-
nejamento das aulas de Ciências Naturais.

O planejamento do professor pode ser apresentado como uma lista de 
temas a abordar, habilidades a desenvolver, estratégias a utilizar e modos de 
avaliar os estudantes. Mas esta linearidade não precisa e nem deve ser realiza-
da durante a elaboração das relações entre temas, habilidades, estratégias e 
modos de avaliação.

No Currículo da Cidade voltado ao ensino de Ciências Naturais, há a pro-
posição de um disco dinâmico, que revela como os elementos centrais do currículo 
podem se relacionar e serem considerados para o planejamento dos professores.

Considerando a Alfabetização Científica dos estudantes como objetivo 
do ensino de Ciências Naturais, todas as ações para o planejamento devem 
perpassar os três eixos estruturantes da AC já apresentados. Esses eixos 
encontram-se no anel externo do disco dinâmico e, em cada aula, eles devem 
ser abordados. Pode ocorrer de, em uma determinada atividade, um ou dois 
dos eixos estruturantes serem privilegiados, contudo, na abordagem de um 
tema, não deve haver desequilíbrio no tratamento dos três. Isso quer dizer que 
a compreensão de termos e conceitos científicos básicos deve ser abordada 
juntamente com aspectos que levem os estudantes à compreensão da natureza 
das ciências e dos fatores que influenciam sua prática, bem como que permitem 
a percepção de que há relações de influência mútua entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente.
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Fonte: SÃO PAULO (2017, p.85)

Figura 2: Disco dinâmico do currículo de Ciências Naturais: representação  
da interação entre os diferentes elementos do currículo

As abordagens temáticas revelam uma perspectiva mais estendida de como 
os eixos estruturantes podem ser utilizados no planejamento. Além disso, elas fa-
zem a transição entre os eixos e as práticas científicas. 

No documento curricular para o ensino de Ciências Naturais da SME-SP, as 
abordagens temáticas são: 
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1. Linguagem, representação e comunicação; 

2. Práticas e processos investigativos; 

3. Elaboração e sistematização de explicações, modelos e argumentos; 

4. Relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente; 

5. Contextualização social, cultural e histórica.

Para a clareza de apresentação, é possível colocar em lista as abordagens 
temáticas, mas elas devem se intercruzar no momento da realização de uma ativi-
dade em aula, uma vez que elas tratam de aspectos que se complementam para o 
desenvolvimento da AC. Cada uma das abordagens temáticas permite o desenvol-
vimento de ações mais pontuais em sala de aula. 

A abordagem que trata da Linguagem, representação e comunicação co-
loca em cena elementos que podem ser trabalhados em todas as disciplinas que 
compõem a base curricular da SME-SP. No caso das Ciências Naturais, aspectos 
da linguagem científica podem ser destacados, como o trabalho com quadros, 
tabelas e gráficos, evidenciando formas de organizar e representar informações. 
O uso de linguagem computacional e tecnológica também pode representar 
ações desta abordagem, sendo mais uma maneira de organizar e apresentar in-
formações e ideias. Outra ação marcante dessa abordagem é o desenvolvimento 
da argumentação entre os estudantes e o professor, que permite revelar impor-
tantes características do fazer científico: a crítica e a avaliação, como formas de 
garantir mais objetividade ao conhecimento que se está construindo.

As Práticas e processos investigativos permitem que os estudantes tenham 
contato direto com modos de fazer ciência. O ensino por investigação preconiza 
que tal abordagem tenha espaço em aula e, com isso, oportuniza o engajamento 
dos estudantes na construção de planos e estratégias de trabalho para a resolução 
de um problema. No planejamento para o trabalho com essa perspectiva, o profes-
sor deve considerar os diferentes espaços da escola e de seu entorno que permitem 
investigações. Além de contextualizar a apreciação de um tema, tal estratégia leva 
os estudantes a colocarem em prática suas hipóteses, testando-as com base em 
conhecimentos prévios que possuam pela vivência cotidiana ou por meio do ensino 
formal. Essas práticas e processos devem levar os estudantes a tomarem ciência de 
padrões de regularidade e das variáveis que efetivamente interferem em um fenô-
meno. Ao mesmo tempo, pelo contato com seus colegas e com o professor, modos 
de atuar podem ser analisados e compartilhados, tornando mais amplas as ferra-
mentas e os recursos disponíveis e em uso nas aulas.

Com relação à Elaboração e sistematização de explicações, modelos e ar-
gumentos, o planejamento do professor deve prever de que maneira ações podem 
efetivar o desenvolvimento do raciocínio lógico entre os estudantes. A construção 
de explicações e de argumentos permite e instiga os estudantes na busca por enten-
dimento de como os dados podem se transformar em evidências e, assim, susten-
tar uma ideia. Isso demanda considerar que alguns fenômenos podem ser vistos e 
reproduzidos em sala de aula, no tempo que temos nesse espaço, mas outros, por 
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serem mais longitudinais e raros, demandam abstração para seu entendimento e o 
reconhecimento de que as evidências podem ser uma maneira de ter contato mais 
direto com esses fenômenos. A avaliação e a crítica, já mencionadas como elemen-
tos que permitem a objetividade do conhecimento científico, também devem ser 
consideradas nessa abordagem, sendo realizadas para a reflexão acerca de limites 
e potencialidades dos modos de investigação propostos.

A abordagem temática que trata das Relações entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente deve apresentar oportunidades para que os estudantes reco-
nheçam o quão interligadas estão essas esferas e que cada uma representa impacto 
e influência para as demais. No planejamento, o professor deve atentar-se para que 
seus estudantes tenham contato com princípios éticos, democráticos, sustentáveis 
e solidários, reconhecendo e avaliando os avanços e os problemas que surgem pelo 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da sociedade. Isso permite que ocorra 
a tomada de consciência sobre como ações individuais e coletivas impactam no 
bem-estar e na qualidade de vida, levando os estudantes a desenvolverem o pensa-
mento crítico para a tomada de decisões.

Por fim, a abordagem temática que versa sobre a Contextualização social, 
cultural e histórica permite que os estudantes construam uma visão de ciência 
como atividade humana, em constante construção, compreendendo que elemen-
tos culturais, históricos e sociais impactam e influenciam na construção de conhe-
cimento científico. 

Todas essas abordagens temáticas, ao serem consideradas no planejamen-
to, abrem caminhos para que os estudantes tenham contato com as ciências na 
perspectiva de uma área de conhecimento da humanidade que se desenvolve com 
base nos esforços e intenções humanos e, com isso, torna-se possível despertar 
entre os estudantes o desejo por conhecer mais essa área e nela atuar.

No Currículo da Cidade, as práticas científicas podem ser identificadas nos 
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento revelando as ações que precisam 
ser realizadas. Essas mesmas práticas científicas também devem ser consideradas 
pelo professor na gestão da sala de aula, no planejamento, na implementação e na 
avaliação de atividades didático-pedagógicas.

As práticas científicas permitem que o trabalho com os conceitos e temas 
das ciências possa ser realizado na perspectiva da complexificação, revelando não 
apenas o contato com leis, conceitos e teorias, mas também com ações próprias 
do fazer científico. Essas práticas científicas não são essencialmente manipulativas, 
mas correspondem a práticas epistêmicas que revelam como os estudantes intera-
gem com processos de construção de entendimento.
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No documento curricular da SME-SP, as práticas científicas estão orga-
nizadas considerando os ciclos de aprendizagem e, portanto, diferentes práti-
cas são mencionadas como essenciais de serem trabalhadas em cada momento 
da escolarização.

Quadro 2: Progressão das práticas científicas ao longo dos ciclos do Ensino Fundamental

 Tratamento da 
informação

Plano de              
trabalho

Construção de         
explicação

Ciclo de Alfabetização

(1º ao 3º anos)

-

cação de informações

Transformação de 

curiosidades em ações 

de investigação

Construção de relações 

com base em observações 

e hipóteses

Ciclo Interdisciplinar 

(4º ao 6º anos)

Medição organização 

e comparação de 

informações 

Proposição de ações 

sistematizadas para 

em um fenômeno

Representação e comu-

nicação de informações 

e de ideias em diferentes 

linguagens

Ciclo Autoral 

(7º ao 9º anos)

Transformação de 

padrões

Construção de planos de 

ação que considerem a 

problema de investigação

Elaboração de relações en-

predições para construção 

de modelos explicativos

Fonte: SÃO PAULO (2017, p. 77).

O desenvolvimento de práticas em aulas de Ciências Naturais pressupõe 
colocar os estudantes frente a problemas envolvendo fenômenos que devem ser 
estudados por meio das práticas científicas. Assim, esse trabalho permitirá que 
os estudantes tenham um contato mais próximo com as ciências como parte 
dos conhecimentos da humanidade e não apenas com o componente curricular 
Ciências Naturais.

O trabalho em sala de aula com as práticas científicas prevê que professor e 
estudantes resolvam problemas e, para isso, construam planos de trabalho, levantem 
e testem hipóteses, coletem dados e elaborem explicações. Essas ações acompanham 
o registro de informações, a construção de meios para organizá-las, as tomadas de 
decisão sobre variáveis em teste e análise, o desenvolvimento da crítica como elemen-
to necessário para aprofundar o entendimento e apresentar ideias que se fundamen-
tam nas evidências obtidas e nas informações já conhecidas.

Assim como a própria Alfabetização Científica, o desenvolvimento das 
práticas científicas em sala de aula é um processo que se desdobra ao longo dos 
anos escolares, modificando-se em ações e modos de organizar e refletir enten-
dimentos. Permite, portanto, que o desenvolvimento dos estudantes ocorra não 
apenas na compreensão mais aprofundada sobre as leis, as teorias e os conceitos 
científicos, mas também em uma percepção mais ampla sobre como se estrutura 
o pensamento científico, permitindo que, ao longo da escolarização e após ela, 
os próprios modos de pensar em sociedade possam ser compreendidos e anali-
sados por esses estudantes.
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Os eixos temáticos são amplos espectros conceituais que devem ser abor-
dados nas aulas de Ciências Naturais do Ensino Fundamental da SME-SP. Eles 
apresentam fenômenos e objetos de conhecimento das diferentes áreas das ciên-
cias. Os eixos temáticos não variam ao longo de todo o Ensino Fundamental, pois 
a cada ano dos ciclos de aprendizagem novos conhecimentos ou suas nuances são 
apresentados aos estudantes. É importante deixar claro a eles que o entendimento 
sobre um fenômeno ou uma situação pode ser ampliado ao considerar mais ele-
mentos e informações, que o tornam mais completo e aproxima do conhecimento 
aceito pela comunidade científica.

Nas aulas de Ciências Naturais, os eixos temáticos a serem tratados são: 
Matéria, energia e suas transformações; Cosmos, espaço e tempo; Vida, ambien-
te e saúde. 

Por sua característica ampla e também por serem perenes, os eixos te-
máticos assumem facetas, nos ciclos de aprendizagem e em cada ano escolar, 
que permitem o trabalho mais direto com conceitos, fenômenos e situações 
que envolvam as Ciências Naturais.

Essas facetas são os objetos de conhecimento que dão concretude aos prin-
cipais temas sobre cada eixo temático que deve ser apresentado aos estudantes.

Quadro 3: Progressão dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental

Eixo Temático
Ciclo de Alfabetização

1º Ano 2º Ano 3ºAno

Energia e suas 

Transformações

• Características e 

propriedades dos 

materiais.

• Fontes de energia e 

consumo.

• Materiais e ambiente.

• Propriedades e 

transformações  

dos materiais.

• Uso e conservação de 

materiais e recursos.

• Transformação  

de materiais para  

novos usos.

• 

com objetos.

• 

tratamento e poluição.

e Tempo

• Luz e sombra.

• 

• Sombras: posição  

e tamanho.

• Sol e Lua: observações 

do céu.

• Movimentos da Terra.

•  

e Lua.

Saúde

• Reconhecimento 

de partes do corpo 

humano.

• Seres vivos  

e ambiente.

• 

funcionamento e 

cuidados.

• Seres vivos de  

seu cotidiano.

• Plantas e sua constituição.

• 

e saúde.

• Mudanças nos seres 

vivos e o ambiente.
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Eixo Temático
Ciclo Interdisciplinar

4º Ano 5º Ano 6º Ano

suas Transformações

• Reversibilidade e 

irreversibilidade.

• Recursos renováveis 

e não renováveis.

• Transformações  

de energia.

• Elementos ambientais 

 

em materiais e  

seres vivos.

• Seres vivos e 

transporte e 

transformações  

de energia.

• Produção de 

combustíveis.

• Propriedade dos 

materiais.

• Composição e 

permeabilidade do solo.

• Fotossíntese.

• Respiração celular.

• Decomposição.

• Ciclagem de materiais 

no ecossistema.

• Fluxo de energia no 

ecossistema.

Tempo

• Características do 

planeta Terra.

• Sistema Terra e Lua: 

movimentos.

• Planetas do sistema 

solar.

• Formação do  

planeta Terra.

• Sol e demais estrelas: 

características.

• Sistema solar  

e movimentos.

• 

Lua: eclipses.

• Formação de rochas  

e solos.

• Estrutura geológica 

 da Terra.

•  

 da Lua.

Saúde

• 

atividade física  

e saúde.

• Células: estrutura e 

funcionamento.

• Microrganismos: 

características e 

funcionalidade.

• Relações entre 

seres vivos.

• Funções e 

características de  

órgãos e sistemas do 

corpo humano.

• 

humanas no ambiente.

• Saúde: doenças 

contagiosas e vacinação.

• Célula como unidade 

da vida.

• Adaptações dos vegetais 

ao solo.

• Relação presa-predador 

e dinâmica populacional.

• 

 

e excretor humano.

• 

circulação e excreção 

em diversos seres vivos.

• Alimentação humana: 

conservação de 

alimentos e dietas.
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Eixo Temático
Ciclo Autoral

7º Ano 8º Ano 9º Ano

Energia e suas 

Transformações

• Constituição dos mate-

riais por substâncias.

• 

• Movimento.

• Transformação química: 

formação de novos ma-

teriais e substâncias.

• Mudanças de estados 

físicos da matéria.

• Máquinas térmicas.

• Equilíbrio termodinâ-

mico.

• Ondas: luz e som.

• 

átomos e estrutura da 

matéria.

• Transformação química 

em termos de recombi-

nação de átomos.

• Eletricidade e matriz 

energética.

• Magnetismo.

• Eletromagnetismo.

Espaço e 

Tempo

• Propriedades e escalas 

dos corpos no sistema 

solar.

• 

estações do ano.

• Medidas de tempo.

• Velocidade.

• Clima.

• Previsão do tempo.

• Efeito estufa.

• Camada de ozônio.

• Origem do Universo e da 

Terra.

• Gravidade.

• Exploração do espaço 

pelo ser humano.

e Saúde
• Locomoção e sistemas 

locomotores em diver-

sos seres vivos.

• Sistema esquelético no 

ser humano.

• Reprodução em diver-

sos seres vivos.

• Adaptação.

• Interações ecológicas.

• Sucessão ecológica.

• Biodiversidade.

• Sistema endócrino e 

puberdade.

• Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DSTs) e 

métodos contraceptivos.

• 

orientação sexual.

• Impactos da alteração 

do clima nos ecossis-

temas.

• Sistema nervoso e 

órgãos sensoriais de 

diversos seres vivos.

• Sistema nervoso e 

órgãos sensoriais do ser 

humano.

• Drogas e sistema 

nervoso.

• Sistema imunológico e 

vacinas.

• Vacinação e saúde 

pública.

• Origem da vida na Terra.

• Hereditariedade e 

• Seleção natural e pro-

cessos evolutivos.

• 

• Engenharia genética e 

bioética.

 
Fonte: SÃO PAULO (2017,p. 82-83) .
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No documento curricular da SME-SP, os Objetivos de Aprendizagem e De-
senvolvimento (OAD) encontram-se listados nos quadros correspondentes a cada 
ano do ciclo. Embora pareça que cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento 
precisa de uma aula para ser discutido, é no planejamento do professor, individual 
ou coletivo, que outras maneiras podem ser previstas. 

Importante perceber que os OAD são o centro do disco dinâmico do cur-
rículo e, portanto, no planejamento de aula e no desenvolvimento das atividades 
podem se relacionar de diferentes modos com os demais componentes curricula-
res. Isso implica que um mesmo objetivo de aprendizagem e desenvolvimento pode 
ser abordado isoladamente ou articulado com outros do mesmo componente ou 
de diferentes áreas.

A seguir, serão apresentados exemplos claros sobre como isso pode ocor-
rer. Por ora, vale salientar que os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 
podem ser o centro do planejamento, mas não são o único elemento a ser con-
siderado. É muito importante que haja alinhamento curricular entre os OAD, as 
práticas científicas e as abordagens temáticas. Isso permitirá que os estudantes 
tenham contato com as ciências em uma perspectiva ampliada, como um campo 
de conhecimento, tal qual vem sendo defendido ao longo destas Orientações Di-
dáticas. Nessa perspectiva, a Matriz de Saberes aparece como elemento integrador 
do currículo, de suas finalidades e de suas práticas.

A Agenda 2030 adotada pela ONU em 2015 propõe 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS), que visam garantir uma vida sustentável, pacífica, 
próspera e equitativa para todos, agora e no futuro, em todas as nações do mundo 
(UNESCO, 2017).

O currículo da Cidade de São Paulo inseriu os ODS como temas integrado-
res que se articulam aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos diferen-
tes componentes curriculares.

A UNESCO, em 2017, publicou o documento – Educação para os Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável – que propõe premissas para que os ODS 
sejam atingidos e, desse modo, permite que os estudantes sejam capazes de to-
mar decisões conscientes e adotar ações responsáveis. Tal proposta se coaduna 
aos objetivos da Alfabetização Científica, elemento que fundamenta o currículo 
de Ciências Naturais.

Para cada um dos 17 ODS, são propostos objetivos, sugestões de tópicos e 
conceitos a serem desenvolvidos, além de abordagens e metodologias para atingir 
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o ODS em questão. Esses aspectos foram considerados ao associar os objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento a um ou mais objetivos de desenvolvimento 
sustentável. No currículo de Ciências Naturais, os objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento se relacionam, com maior ênfase, a 12 ODS:

Fome zero e agricultura sustentável: Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura 
sustentável. 

Saúde e bem-estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar 
para todos, em todas as idades.

Igualdade de gênero: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas.

Água potável e saneamento: Assegurar a disponibilidade e gestão sus-
tentável da água e saneamento para todos.

Energia limpa e acessível: Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para todos.

Redução das desigualdades: Reduzir a desigualdade dentro dos países 
e entre eles.

Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e os assenta-
mentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Consumo e produção responsáveis: Assegurar padrões de produção e 
de consumo sustentáveis.

Ação contra a mudança global do clima: Tomar medidas urgentes 
para combater a mudança do clima e seus impactos.

Vida na água: Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares 
e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Vida terrestre: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossiste-
mas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertifica-
ção, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade.

Paz, justiça e instituições eficazes: Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso 
à justiça para todas e todos e construir instituições eficazes, responsá-
veis e inclusivas em todos os níveis.

Fonte: UNESCO (2017, p. 6).

Para compreender melhor a relação entre Objetivos de Aprendizagem e 
Desenvolvimento (OAD) e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), po-
demos tomar como exemplo um dos OAD do 5º ano do Ensino Fundamental 
– (EF05C03) Investigar sobre diferentes modos de produção de energia elétrica 
e debater sobre os possíveis impactos ambientais. Ao desenvolver esse OAD, a 
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investigação permitirá que os estudantes coletem dados e informações sobre os 
modos de produção de energia elétrica e os possíveis impactos ambientais gera-
dos por essa ação. A partir da análise e comparação desses dados será possível 
construir relações entre produção e consumo de energia elétrica que minimizem 
os impactos ao ambiente. Desse modo, os estudantes poderão agir de maneira 
consciente e ter conhecimentos sobre esse assunto para comunicar de diferentes 
maneiras à sua família e comunidade sobre escolhas de eletrodomésticos, por 
exemplo, além de desenvolver atitudes em casa que contribuam para o desen-
volvimento de uma consciência ambiental. Novas fontes de energia limpas ou 
sustentáveis, dejetos de pilhas, material farmacológico ou de poluentes químicos 
podem ser temas de pesquisas e trabalhos.  

Os ODS 7, 12 e 13 se relacionam de maneira muito próxima ao objetivo 
de aprendizagem e desenvolvimento referido (EF05C03), nos aspectos cognitivo, 
atitudinal e comportamental. O ODS 7 – Energia limpa e acessível – propõe que 
o estudante tenha conhecimento sobre os diferentes recursos energéticos reno-
váveis e não renováveis, os impactos ocasionados pela produção de energia a 
partir desses recursos e que saibam avaliar quais são os modos de produção de 
energia mais acessíveis e sustentáveis. Ao contemplar o ODS 7, o estudante con-
seguirá refletir, também, sobre o ODS 12 – consumo e produção responsáveis –, 
pois ao ter consciência de que é preciso favorecer modos de produção de energia 
sustentável, contribuirá para que atue de maneira responsável. O estudante que 
desenvolve a consciência ambiental ao longo do Ensino Fundamental refletirá 
sobre os modos de produção e consumo de energia e, dessa maneira, colocará 
em prática ações de sustentabilidade.

Refletir sobre produção e consumo responsável, consciente e sustentável, 
contribui, de maneira ampla, para o combate aos impactos ocasionados pela mu-
dança do clima, como propõe o ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima.

De forma semelhante, ao trabalhar os demais objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento com os estudantes, estamos fomentando também os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável propostos pela Agenda 2030.

 

nas aulas de Ciências Naturais

As discussões sobre planejamento, apresentadas até o momento, evidencia-
ram a importância das ações para organização de uma aula coerente aos objetivos 
propostos. Descrever os objetivos de uma aula é tarefa didático-pedagógica. As-
sim, para sua elaboração, é preciso considerar os conceitos a serem trabalhados e 
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as práticas que devem ser realizadas, bem como os modos de fazer, ações para a 
avaliação e indicadores do tempo necessários para alcançar esses objetivos face às 
ações descritas.

Importante considerar que as atividades de aula e as ações para sua im-
plementação precisam estar em concordância com o que se propôs, evidenciando 
condições e possibilidades para que o trabalho realizado possa alcançar os obje-
tivos almejados.

Muitas podem ser as estratégias utilizadas para alcançar o objetivo da Al-
fabetização Científica. Contudo, por estar associada à necessidade de desenvol-
vimento de conhecimentos sobre aspectos do fazer científico e da relação entre 
ciências e sociedade, é importante que o trabalho com os estudantes traga, como 
elemento central, práticas que se assemelham às práticas das ciências. Neste sen-
tido, o ensino por investigação ganha destaque, pois parte da premissa de que os 
estudantes devem se envolver com ações científicas e epistêmicas para a resolução 
de problemas.

Ainda que em sala de aula seja difícil e mesmo desnecessário colocar de 
maneira separada, é preciso que o professor considere dois principais pontos de 
atuação para a implementação de aulas investigativas: ações diretamente ligadas 
ao trabalho de resolução de um problema e ações vinculadas ao estabelecimento 
de uma comunidade de práticas. Logicamente, o estabelecimento de um tipo de 
ação impacta e é impactado diretamente pelo estabelecimento do outro ponto, 
mas aqui é possível fazer o esforço de entendê-los em separado.

de um problema

Com o objetivo da Alfabetização Científica nas  aulas, o professor de 
Ciências Naturais deve trabalhar para que os estudantes possam cada vez mais 
se envolver com problemas da temática científica e com sua resolução de modo 
a que tenham contato com conteúdos e práticas das ciências. Muitas podem 
ser as ações realizadas no processo de implementação de atividades de ciências, 
mas considerando a investigação como modo de resolver problemas nessa área 
de conhecimento, algumas etapas principais devem ser elencadas. Conforme 
propostas de Carvalho et al.(1998) e Pedaste et al. (2015), em relação às fases do 
ciclo investigativo, as etapas de uma atividade investigativa estão descritas a seguir.
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O problema é um dos aspectos centrais para que a investigação ocorra 
em aulas de Ciências Naturais. Ele desencadeia o início das atividades, embo-
ra, não necessariamente, surja no início de uma aula ou de uma sequência de 
atividades investigativas.

É bastante comum que o professor inicie uma aula retomando ideias que 
foram debatidas em aulas anteriores. Esse movimento não apenas leva os estudan-
tes a lembrarem o que trabalharam, mas também permite que eles tenham cons-
ciência do que já sabem, de modo que estes conhecimentos podem ser utilizados 
como terreno no qual o novo problema é proposto. Esse movimento se refere à fase 
de orientação do ciclo investigativo descrito no início deste documento.

A proposição de um problema, que corresponde à fase de conceitualização 
do ciclo investigativo, apresentada na figura 1, não é simplesmente a enunciação 
de uma pergunta. Embora muitos problemas apareçam como perguntas, podem 
ser expostos como uma afirmação, pois se relacionam com todo o movimento para 
sua proposição e não apenas o momento em que é enunciado.

Outro aspecto central que se vincula à apresentação de um problema aos 
estudantes são os critérios estabelecidos para o contorno da situação a ser inves-
tigada. Quanto mais claro forem esses critérios, maiores são as possibilidades de 
os estudantes trabalharem para resolver a situação conforme o esperado. Isso não 
quer dizer que as ações devem ser apresentadas como um roteiro a ser seguido, o 
que impossibilitaria que o desenvolvimento das práticas científicas fosse verdadei-
ramente realizado pelos estudantes. As condições de contorno precisam estar cla-
ras para que os estudantes reconheçam qual é o contexto que estão investigando e 
quais são os limites para sua investigação em um dado momento. 

Isso tudo implica que a proposição do problema deve estar associada às 
condições materiais que já são oferecidas para a investigação. Acesso a livros, 
revistas, à internet são elementos que colaboram para a resolução de um pro-
blema. Portanto, no momento da proposição do problema, os materiais que 
estarão à disposição dos estudantes para a investigação devem ser mencionados. 
Estes elementos devem ser considerados no planejamento das aulas, mas, certa-
mente, a existência deles impacta na implementação da investigação, podendo 
refletir no êxito obtido.

Em sendo um problema experimental, por exemplo, algumas considerações 
precisam ser feitas para garantir o trabalho dos estudantes. Dentre essas, é preciso 
verificar, no momento do planejamento, se há materiais de laboratório necessários 
para a resolução do problema em número suficiente para a turma, se o material 
a ser utilizado representa risco ao bem-estar físico dos estudantes, se, a partir da 
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manipulação direta, o problema pode ser resolvido. Essas condições devem ser 
reconsideradas no momento da implementação e os devidos cuidados devem ser 
tomados para que o trabalho dos estudantes possa ser o de realizar as ações que 
foram planejadas para resolver o problema.

Além disso, ao apresentar o problema aos estudantes, o enunciado deve 
estar claro, evitando entendimento parcial ou ambíguo, mas, ao mesmo tempo, 
o enunciado deve ser aberto, oportunizando que diferentes formas de busca pela 
resolução sejam trabalhadas. Isso implica ter um enunciado que explicite um pro-
blema, mas que não descreva os passos e as etapas a serem realizados.

planos de ação

A partir do problema exposto, iniciam-se os processos para sua resolução. 
Neste momento, os estudantes levantam novas questões, constroem hipóteses e as 
colocam em teste, o que pode ser relacionado com a fase de conceitualização do 
ciclo investigativo. Estas ações podem ser repetidas várias vezes, sendo evidencia-
das tanto pela manipulação dos materiais como pela discussão entre estudantes e 
entre estudantes e professor no momento da resolução do problema. 

É importante perceber que a resolução não está diretamente relacionada 
à compreensão do fenômeno. Resolver, neste caso, envolve realizar ações mani-
pulativas e mentais que colocam em teste ideias que vão sendo construídas para 
resolver o problema proposto. A compreensão do fenômeno deve ocorrer em mo-
mentos posteriores, em que as informações obtidas nestes momentos de resolução 
sejam analisadas.

Ao longo da resolução do problema, o professor interage com os estudantes 
e pode trazer novas perguntas que fomentem a construção e o teste de novas hipó-
teses, mas deve evitar fornecer respostas diretas sobre o que se espera que seja feito. 

É importante destacar o papel que as hipóteses têm na resolução do pro-
blema. Identificamos uma hipótese como uma resposta do estudante a uma per-
gunta feita pelo professor. Mas há vários tipos de perguntas que podem levantar 
hipóteses, assim como há diferentes modos de trabalhar com estas. 

Comumente, em sala de aula, uma maneira de trabalhar com hipótese 
acontece quando, por exemplo, o professor realiza uma atividade sobre decom-
posição de materiais em sala de aula e pergunta à turma o que eles pensam que 
deve acontecer com uma casca de banana que ficará enterrada por duas semanas. 
Neste caso, o arranjo experimental todo já está feito e resta aos estudantes mani-
festarem-se sobre o que esperam ocorrer com a casca de banana; certamente, as 
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respostas dos estudantes trarão elementos como “vai apodrecer”, “vai continuar 
igual”, “vai decompor” e variações desse tipo. 

Em situações que têm caráter mais investigativo, ao solicitar o levantamen-
to de hipóteses, o professor também direciona suas perguntas para a construção 
de ações ou de planos de ação para testar a ideia. Assim, no exemplo citado ante-
riormente sobre a decomposição, o pedido para a explicitação de hipóteses pode 
surgir como: “o que vocês acham que acontece com uma casca de banana depois 
de um certo tempo?”. Uma pergunta como esta pode gerar as mesmas respostas 
anteriormente mencionadas, mas, então, o professor, por não ter um arranjo expe-
rimental montado, deve fazer perguntas aos estudantes para que a observação e a 
análise possam ser feitas. Assim, provavelmente, surgirão perguntas do tipo “como 
podemos saber se a casca de banana vai ou não apodrecer?”, “será que todos os 
materiais apodrecem?”, “será que todos os materiais apodrecem ao mesmo tem-
po?”, “como analisar o apodrecimento de diferentes materiais?”

O mesmo trabalho com hipóteses pode acontecer em atividades em que a 
investigação não é experimental. Nestes casos, o teste das hipóteses ocorre com 
base em organização de informações e de experiências já vividas pelos estudantes 
em situações escolares ou cotidianas. De mesmo modo, as perguntas que buscam 
as hipóteses que os estudantes construam podem ser questionadas de modo que 
surjam ideias e informações que resultem em modos de avaliar a legitimidade da 
ideia para resolver o problema em investigação.

Ao longo do processo para a resolução do problema, caso ele seja expe-
rimental, é preciso considerar e avaliar se o trabalho realizado pelos estudantes 
permite a observação do fenômeno e a coleta de dados necessários para a análise. 
Sendo um problema teórico, as condições para a coleta de dados também preci-
sam ser garantidas e isso pode estar diretamente ligado às informações que são 
disponibilizadas aos estudantes no material a eles oferecido e em aulas anteriores.

Importante observar que, em quaisquer destes casos, a resolução do pro-
blema implica oferecimento de condições para a coleta de informações, seja pelo 
agrupamento e registro de dados observados, seja por pesquisas em diferentes 
fontes, por anotações realizadas de modo livre ou por meio de tabelas e formulá-
rios oferecidos aos estudantes. Todo esse processo envolve a fase de investigação 
do ciclo investigativo.

As ações do professor para solicitar e incentivar a participação dos estu-
dantes na construção de modos de resolução do problema proposto impactam 
diretamente no papel ativo dos estudantes e também representam aspecto fun-
damental para o desenvolvimento da liberdade intelectual e da criatividade dos 
estudantes. A fase de investigação é um rico momento para evidenciar as possibi-
lidades de integração com diferentes áreas, assim como estimular os estudantes 
a registrarem de modo que seja possível para o professor analisar o processo de 
aprendizagem deles.
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A tomada de consciência: o início  

A investigação de um problema não acaba quando se chega a uma solução 
prática para a situação. É preciso continuar o processo para que as explicações 
sobre o que ocorreu, bem como possíveis previsões de eventos similares, possam 
ser debatidas e construídas, valorizando a fase de discussão do ciclo investigativo.

É bastante comum que durante uma atividade investigativa, no momento 
da resolução do problema, os estudantes não prestem a devida atenção nas eta-
pas que são realizadas. Um passo essencial na construção de entendimento sobre 
o que se investiga é a tomada de consciência das ações realizadas. A tomada de 
consciência pode ser estimulada pelo uso de perguntas do tipo “como?”;“como 
você fez?”; “o que ocorria quando algo era feito?”; “como o objeto reagia a uma 
determinada ação?”. 

A fim de possibilitar que os estudantes explicitem o que foi realizado, ao 
finalizar a resolução de um problema, o professor deve promover oportunidades 
para que eles descrevam oralmente as ações efetuadas. Nessas condições, tem iní-
cio o processo de tomada de consciência com os estudantes descrevendo passos 
e analisando as ações realizadas e os efeitos obtidos. A reconstrução mental dos 
passos de uma investigação é marca dessa tomada de consciência. São momentos 
da investigação em que as informações são avaliadas, podendo começar a ficar 
claras as condições de contorno que existiam e as variáveis que realmente influen-
ciaram para a resolução do problema.

A tomada de consciência pode ocorrer tanto pela discussão com a turma 
toda, como pode ser incentivada com a ajuda de outras práticas a serem viven-
ciadas pelos estudantes. A coleta e a organização de informações configuram-se 
como passos importantes para a concretização da tomada de consciência. Essa 
coleta de dados pode ser sistemática, com a anotação de informações ao longo 
de etapas anteriores, ou pode ocorrer de modo indireto, sendo concretizada pela 
retomada do que foi feito.

Nesses momentos, o uso de inscrições próprias das ciências tem a possibili-
dade de se tornar mais presente e evidente por meio da organização mais sistemáti-
ca de informações em quadros, tabelas e gráficos. De mesmo modo, as discussões 
podem auxiliar que estudantes e professor expressem elementos da linguagem cien-
tífica pela explicitação de uso de raciocínios lógico e proporcional. 
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A construção de explicações: o estabelecimento de relações 
entre ações e resultados

Este é o momento em que as ideias que foram sendo debatidas e construídas 
ao longo da atividade começam a ser sistematizadas. A construção de explicações 
ocorre pela análise das ações realizadas, das informações e dos resultados obtidos, 
buscando relacionar as variáveis relevantes para o problema e procurando identi-
ficar se estas relações são válidas apenas naquele contexto específico ou se podem 
ser transpostas para outras situações, tornando-as mais abrangentes e, por vezes, 
generalizáveis. Esse processo se relaciona à fase de conclusão do ciclo investigativo.

Para a construção de explicações, a investigação sobre o problema deixa de 
estar relacionada apenas às ações realizadas e aos planos de trabalho construídos 
e começa a trazer elementos para além do contexto específico de atuação. Esta 
análise mais ampla sobre o fenômeno investigado pode ser incentivada quando o 
professor questiona seus estudantes com perguntas do tipo “por quê?”: “por que 
foi possível obter determinado efeito?”; “por que o comportamento do material 
era esse quando se realizava determinada ação?”; “por que quando determinada 
ação era realizada obtinha-se certo resultado?”.

Respostas a esses tipos de perguntas não são obtidas pela simples observa-
ção do fenômeno. São construções mentais possibilitadas por meio da análise das 
situações e da construção de relações causais para o que se investiga. O aprofunda-
mento de cada tema pode levar o estudante a perceber que outras áreas do conheci-
mento devem ser acionadas para entender melhor o problema e encontrar soluções. 
É o momento de articular o trabalho com os professores de outros componentes 
curriculares, possibilitando aos estudantes descobrir os vínculos epistemológicos. 

Todo o processo investigativo até a obten-
ção de explicações para a situação promoverá con-
dições para o estabelecimento de argumentação 
entre os estudantes e o professor para a realização 
de análise de fatos e opiniões. Isso reforça a neces-
sidade e a ocorrência de avaliações como forma de 
considerar os diferentes dados obtidos e a cons-
tatação de evidências e de padrões. Dá-se, então, 
oportunidade para que previsões sejam estabele-
cidas, tornando a explicação mais generalizável e 
menos voltada a um único contexto.

Importante dizer que a argumentação é marca 
da construção de conhecimentos científicos exatamente porque se apoia na análise 
de fatos e opiniões, sendo conduzida pela crítica constante que se sustenta em 
padrões e normas de conhecimento e de atuação já reconhecidos e legitimados.

A comunicação é um saber que pre-
cisa fazer parte da rotina da escola. A 
construção de conhecimentos passa 
pelo exercício da dialogicidade. 
Além disso, ao propiciar atividades nas 
quais há esse tipo de exposição – de for-
ma intencional –, o professor trabalha a 
alteridade, a responsabilidade e a parti-
cipação, e o acolhimento aos saberes de 
toda turma. 
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Obviamente, em se tratando de trabalho didático no Ensino Fundamental, 
muitas dessas explicações construídas em aulas pelos estudantes, com o auxílio 
do professor, poderão vir a ser revistas e ampliadas na continuidade dos estudos. 
Apesar disso, o trabalho para obtê-las mostra um caminho em que os estudantes 
emergem em práticas científicas, aprendendo conceitos das ciências assim como 
processos que circundam o fazer científico, seu significado mais profundo e as re-
lações entre as ciências e as necessidades da sociedade.

de uma comunidade de práticas

O currículo de Ciências Naturais da SME-SP está fundamentado no desen-
volvimento de práticas científicas importantes para o estabelecimento do processo 
de Alfabetização Científica entre os estudantes. Assim, um passo importante para 
o êxito encontra-se na necessidade de que as ciências sejam apresentadas e abor-
dadas em sala de aula como atividade humana. Isso implica criar condições para 
que os estudantes tenham contato com as ciências como uma prática social. Nesse 
sentido, é relevante a fase de discussão, que envolve tanto a comunicação quanto 
a reflexão, estar presente ao longo de todo o ciclo investigativo.

Muitas são as ações que podem ser realizadas pelo professor para a cons-
tituição da aula de Ciências Naturais como uma comunidade de práticas, de refle-
xão e estudos. O próprio currículo da SME-SP, como destacado, propõe que essa 
constituição ocorra.

Constituir um fórum de discussão em sala de aula é questão essencial para 
que os estudantes possam integrar uma comunidade de práticas. 

A sala de aula de Ciências Naturais como fórum de discussão torna-se um 
espaço em que as construções são feitas coletivamente e colaborativamente. Isso 
não se fundamenta na ideia de estabelecimento de um pensamento homogêneo, 
nem prevê a inexistência de conflitos de ideias. Pelo contrário: para que possa ser 
um espaço de discussões, é importante que os pensamentos divergentes apareçam 
em sala de aula. Isso envolve o trabalho do professor em fazer perguntas e em co-
locar em debate as diferentes ideias e opiniões que possam surgir.
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A existência de um fórum de discussão é possível quando o professor incen-
tiva as interações discursivas entre os estudantes e deles com o professor. Para sua 
concretização, os agrupamentos em sala de aula precisam ser planejados e imple-
mentados em uma lógica que não se coaduna com aquela usualmente estabeleci-
da, ou seja, os estudantes trabalhando isoladamente, interagindo apenas com seus 
materiais e com o professor.

O incentivo ao trabalho em grupos, sejam pequenos ou grandes, e à troca 
de ideias, informações e opiniões entre os estudantes representam ações realizadas 
na dinâmica do dia a dia em sala de aula importantes para a constituição do fórum 
de discussões.

Nesse trabalho espera-se que conteúdos das ciências e sobre as ciências 
sejam abordados assim como aspectos das relações sociais. Isso deve acontecer 
pelo estabelecimento de normas e práticas coletivas que impulsionem o respeito e 
posturas reflexivas sobre compromissos éticos e morais do grupo.

É preciso, pois, dar voz aos estudantes. E isso implica que o professor esteja 
pronto a escutar as diferentes ideias trazidas e não apenas aquelas que já se rela-
cionam ao tema em discussão. Muitas vezes, as respostas trazidas pelos estudantes 
revelam as aproximações que eles estão construindo com o tema em debate, ainda 
que isso não pareça claro em uma primeira observação. O ato de explorar essas 
ideias torna a discussão mais rica e permite que outras relações, talvez ainda não 
vislumbradas pelo professor, sejam construídas.

O acolhimento a diferentes informações e opiniões é uma característica 
marcante dos fóruns de discussão e, portanto, para estabelecê-lo é preciso incen-
tivar a participação de todos.

A constituição de autoridade epistêmica entre os estudantes

Conhecer conceitos das ciências e ter acesso a modos de produzir enten-
dimento sobre a natureza que se aproximam dos modos de fazer ciência são ele-
mentos que marcam a autoridade epistêmica. Isso não quer dizer que esta auto-
ridade seja alcançada apenas quando se conhece tudo sobre um dado assunto. 
Tão importantes quanto os conteúdos que se conhece é saber sobre as ações que 
permitem avaliar o que se sabe e o porquê deste conhecimento ser válido em um 
dado contexto. Isso representa a autoridade epistêmica e se mostra essencial para 
a formação dos indivíduos nos dias atuais, em que há grande acesso a informa-
ções, sendo muito importante saber avaliá-las para tomada de decisões, posicio-
namento e atuação em sociedade.
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Constituir autoridade epistêmica entre os estudantes é um passo relaciona-
do ao estabelecimento de fóruns de discussão, uma vez que participar de debates 
contribui diretamente para que as avaliações e críticas que subsidiam e marcam a 
autoridade epistêmica sejam trabalhadas.

Ao permitir que os estudantes desenvolvam autoria epistêmica, o profes-
sor está criando condições para que aspectos centrais da Alfabetização Científica 
sejam trabalhados, pois o conhecimento dos conceitos das ciências ocorrerá por 
meio de aspectos do fazer científico e dos fatores que influenciam essa prática, 
bem como pela tomada de consciência sobre como influenciam-se mutuamente 
ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
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de Ciências Naturais

Todo o currículo de Ciências Naturais da SME-SP está estruturado com o 
objetivo de desenvolver a Alfabetização Científica e mostra-se relacionado ao es-
tabelecimento de investigações em sala de aula. A avaliação deste ensino também 
deve ter as mesmas metas e ser coerente com a ideia de processo contínuo em que 
se fundamenta. Considerando isso, currículo, estratégias didáticas e avaliação são 
todos elementos presentes no processo educativo, sendo necessário reconhecer a 
especificidade de cada um deles para entender como podem se relacionar.

Antes mesmo de expor modos de avaliar em aulas de Ciências Naturais, 
parece oportuno discutir o que seja a avaliação.

A ideia de avaliação fundamenta-se nas ideias de apreciação, análise, esti-
mativa e valor que são construídos e determinados pelos avaliadores. Assim, é pos-
sível entender que avaliação se associa a julgamento. Ao término de uma avaliação, 
algo é classificado conforme critérios estabelecidos. Esses critérios podem mostrar 
extremos, mas há classificações intermediárias que, de mesmo modo, exprimem o 
julgamento realizado. Pode-se dizer, portanto, que a avaliação parametriza dico-
tomias, no sentido de que ela nos oferece resultados em termos de comparação, 
podendo oferecer um espectro escalonado de conceitos.

O estabelecimento de critérios para uma avaliação não é mera formalidade, 
mas deve revelar as razões que a sustentam e que a garantem. Em igual medida, 
o planejamento e a organização de uma avaliação devem considerar que o que 
se avalia precisa encontrar coerência com os objetivos sob os quais se sustenta a 
avaliação. Isso permitirá que a avaliação apresente um panorama da situação em 
análise, explicitando uma maneira de desenhar informações sobre como se relacio-
nam estratégias e ações com os resultados alcançados. Nessa medida, a avaliação 
serve como instrumento para acompanhamento de um processo podendo fornecer 
informações para o aprimoramento dele. 
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Como qualquer outra avaliação, a escolar deve construir critérios que per-
mitam o julgamento de uma situação com base e em coerência com os objetivos 
que se tem com o ensino e a educação. Assim, é esperado que a avaliação escolar 
possa escalonar a apreciação em termos de conceitos ou de notas médias a partir 
do diagnóstico de circunstâncias e a tomada de decisões para este cenário.

Podendo ser realizada de muitas maneiras e com muitos focos, uma vez os 
contextos e as esferas que compõem a educação formal, assim como as personagens 
que se encontram na sala de aula, são diversos, a avaliação escolar deve estar atenta 
aos progressos que são feitos pelo grupo, e também pelos indivíduos. 

A avaliação assim trazida é uma atividade complexa, que não acontece em 
um único momento e não deve contar com um único instrumento como a apli-
cação de uma prova. É preciso considerar que a avaliação está associada, tam-
bém, ao acompanhamento contínuo que se faz das situações escolares. São esses 
aspectos que permitem encontrar informações e dados para orientar a descrição 
do ocorrido e, portanto, cumprem o papel de diagnóstico para o julgamento e a 
tomada de decisões associados ao processo avaliativo.

É importante planejar a avaliação na concordância com os objetivos edu-
cacionais, de modo que a escola não se torne um espaço de ensino para o teste, 
focalizando sua atenção apenas para a tarefa de realização de provas, sem se preo-
cupar com as construções de sentido que são feitas pelos estudantes, com o modo 
como esses conhecimentos podem ser utilizados por eles em outras situações que 
não as escolares e em como o ensino impacta na atuação do indivíduo em socie-
dade. Para tanto, é preciso que as avaliações considerem não apenas os conteúdos 
curriculares avaliáveis em provas e testes, mas também os conteúdos relacionados 
a procedimentos e atitudes que são colocadas em pauta e na sua execução. No 
caso do ensino de Ciências Naturais, com base no Currículo da Cidade, as avalia-
ções permitem analisar como está ocorrendo o desenvolvimento da Alfabetização 
Científica entre os estudantes.

O currículo, estratégias didáticas e avaliação são elementos presentes no 
processo educativo. É importante também ponderar pela coerência entre eles para 
que os objetivos possam ser alcançados de modo exitoso. 
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Isso posto, o planejamento da avaliação não deve considerar apenas as 
estratégias escolhidas para avaliar, mas também a análise sobre o porquê de serem 
utilizadas determinadas estratégias pela sua relação com os objetivos planejados 
para o ensino. Com isso reforça-se a importância de que os objetivos que se pre-
tendem alcançar com a educação escolar vêm em primeiro plano e os modos para 
avaliá-los surgem como um desdobramento. Assim, a própria avaliação está sob 
avaliação, pois ela estará mais ou menos adequada a uma situação específica, 
considerando a realidade escolar em que está sendo implementada, devendo sofrer 
alterações que a tornem mais apropriada àquela realidade.

Neste sentido, o currículo pauta a organização do ensino e, por isso, tem 
relação direta com as estratégias didáticas utilizadas. 

Para o ensino de Ciências Naturais, presente no Currículo da Cidade, os 
conceitos, leis e teorias das ciências são tão importantes de serem ensinados quan-
to os modos de construção de entendimento sobre fenômenos da natureza. Esse 
fato fica explícito pela organização dos eixos temáticos e dos objetos de conheci-
mento na sua relação com as práticas científicas. Tais práticas representam ações 
para o estabelecimento de investigações e, portanto, em sala de aula, o ensino por 
investigação ganha espaço como uma forma de explorar os conteúdos.

As práticas científicas representam processos de construção de entendi-
mento, portanto, a avaliação das Ciências Naturais deve analisar como os proces-
sos são construídos e como eles colaboram para a sua aprendizagem. 

De mesmo modo, considerando o que é apresentado no currículo de Ci-
ências Naturais da SME-SP, os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento, 
bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável representam a tentativa 
de abordar conceitos de modo que eles possam ser complexificados por meio do 
envolvimento com práticas científicas. Se assim são os conceitos, sua avaliação 
deve criar condições para que o processo de complexificação seja analisado.

É papel do currículo escolar oferecer aos estudantes oportunidades de con-
tato com múltiplas realidades, para conhecer e entender outras culturas e diferen-
tes formas de construir conhecimento e compreender o mundo que os cerca. Esses 
contatos devem estar relacionados, também, ao uso desses conhecimentos adqui-
ridos na escola para a tomada de decisões e para a análise de situações que estão 
fora dela, do mesmo modo que as questões e conhecimentos que trazem para a 
escola impactam na construção de novos conhecimentos.
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No ensino de Ciências Naturais, com o objetivo da Alfabetização Científica, 

devem ser oferecidas condições aos estudantes para que possam utilizar modos de 

analisar situações para se posicionar e tomar decisões. Isso justifica a necessidade 

de que sejam avaliados os conceitos, os modos de construir entendimento sobre 

eles e as ações desempenhadas e construídas para tomada de posicionamento. 

Esse olhar para a avaliação nas aulas de Ciências Naturais permite que se 

avalie a aprendizagem assim como os processos de interação dos sujeitos com o 

conhecimento, com os colegas, com o professor e com áreas de conhecimento.

Assim, avaliar para a aprendizagem implica avaliar diferentes momentos 

do processo, usando diferentes estratégias e observando diferentes situações do 

trabalho dos estudantes em grupos e individualmente.

 

Cada sala de aula funciona com sua dinâmica própria. Tendo contextos es-
pecíficos, as ações realizadas em diferentes salas de aula refletem normas e práticas 
construídas por esta comunidade e, por este motivo, é difícil traçar atividades de 
avaliação genéricas. No entanto, é possível descrever parâmetros e diretrizes que 
auxiliem nesta tarefa.

No trabalho realizado em grupo, a avaliação precisa considerar o envolvi-

mento de cada estudante com seu grupo e com a proposta de ensino. Pela análise 

do envolvimento com o grupo, pode-se avaliar aspectos de relações interpessoais, 

aspectos conceituais e aspectos procedimentais. As relações interpessoais ajudam 

a perceber e analisar características de desenvolvimento ético, moral e social dos 

estudantes. Para avaliá-las, pode-se lançar mão de questões, por exemplo:

 O estudante é capaz de ajudar o trabalho do grupo, comprometen-
do-se verdadeiramente para a realização da atividade, mostrando-se 
preocupado e consciente de que suas ações são importantes para o 
trabalho em grupo? 
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 O estudante é capaz de oferecer opor-
tunidades para que demais colegas 
participem da atividade, evidencian-
do seu compromisso com os colegas e 
com a formação deles?

 O estudante demonstra iniciativa, ex-
pondo suas ideias e ponto de vista e 
fazendo-se escutar no grupo?

 O estudante respeita os colegas 
que com ele trabalham, ouvindo a 
opinião dos demais mesmo que não 
concorde com o que é dito?

Não se espera que todos esses pontos possam ser avaliados em uma única 

atividade, até mesmo porque eles podem estar presentes ou ausentes a depender do 

modo como o professor organiza as atividades e propõe o trabalho em sala, mas é 

necessário que o professor esteja atento às ações dos estudantes, analisando o tra-

balho em grupo e o trabalho de cada estudante frente à turma, procurando observar 

e analisar seus comportamentos e a sua evolução.

É fundamental, para a coerência e eficácia dos objetivos da avaliação do 
estudante no grupo, que os instrumentos de registro dos resultados das obser-
vações sejam rigorosos e que sejam planejados no momento em que se definam 
os objetivos das atividades. 

Seja no trabalho em grupo ou em ações individuais, é necessário considerar 
o desenvolvimento e o envolvimento de cada estudante. São exemplos de questões 
que podem nortear esta avaliação:

 O estudante mostra envolvimento com o tema que é proposto?

 O estudante mostra interesse em buscar novas formas de construir en-
tendimento sobre questões que são apresentadas em sala de aula?

A Matriz de Saberes é um elemento 
fundamental da organização do currícu-
lo e por isso pode trazer indicadores dos 
processos avaliativos, seja para estimulá-
-los seja para balizá-los.
Processos de autoavaliação ou da ava-
liação de trabalhos realizados em grupo 
provocam nos estudantes a necessidade 
de refletir sobre responsabilidade, parti-
cipação, cooperação, entre outros sabe-
res presentes na Matriz.
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O desafio do professor, ao planejar o instrumento de registro da avaliação, é de-
finir o que será entendido como “envolvimento com o tema” na atividade observada. 
Será o estudante ler o texto explicativo ou pedir apoio aos colegas ou ter perguntado 
ao professor ou ficar concentrado durante alguns minutos tentando a solução ou 
consultar informações em diferentes fontes?

 Sem a resposta aos indicadores de “interesse”, o registro ficará subjetivo e 
pode estabelecer injustiças no momento da análise dos dados. A forma mais consis-
tente de elaborar instrumentos para a verificação das atitudes favoráveis perante as 
atividades é construir os instrumentos de avaliação e registro nas reuniões pedagó-
gicas, junto com os colegas da área ou de outros componentes curriculares. Os co-
ordenadores pedagógicos exercem papel importante neste percurso da construção 
dos instrumentos de avaliação, assim como de seu registro e entrega aos estudan-
tes. Será em forma de notas? Ou será com uma conversa pessoal ou diante de toda 
a classe? O conjunto destas definições é a base de uma avaliação que se articula 
com os objetivos e com a coerência do professor como incentivador e companheiro 
do processo de aprendizagem das Ciências. 

 O estudante é capaz de explicitar relações entre os conceitos apresenta-
dos e trabalhados em situações que extravasam o espaço escolar?

 O estudante é capaz de emitir opinião sobre os temas em questão?

 O estudante deixa evidente seu entendimento sobre os temas discuti-
dos em sala de aula, seja por meio do discurso oral, seja por meio de 
registros gráficos?

É importante reforçar que essas questões não são listas que devem ser utili-

zadas como itens a serem conferidos. São apenas exemplares de ideias que podem 

auxiliar o professor a avaliar o processo de aprendizagem, de construção de enten-

dimento e explicitação de ideias de um estudante ao longo de aulas. São diretrizes, 

mas não normas, uma vez que é preciso adaptá-las e avaliá-las à luz dos objetivos 

que o próprio professor planejou para suas intervenções de ensino.

A escola é lugar de formação. Como tal, é espaço de avaliação. Mas a es-

cola faz mais do que avaliar: ela forma; e, portanto, há de oferecer condições para 

que os processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos estudantes 

sejam favorecidos.


