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O Ensino por 

Construção de Percursos 

Sala de Aula

Não basta olhar o currículo sob a perspectiva dos conteúdos conceituais e 
temas integradores. Um outro desafio apresentado para que os objetivos de apren-
dizagem e desenvolvimento sejam atingidos é pensar no significado das habilidades 
relacionadas com as práticas científicas e com as abordagens temáticas propostas 
no documento. É importante não privilegiar somente um dos eixos da Alfabetiza-
ção Científica, como o que se refere aos conhecimentos conceituais, mas buscar 
integrar conceitos e práticas científicos para construir visões de mundo e proble-
matizar as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Nesse sentido, 
os ODS propostos pela Agenda 2030 se articulam especialmente ao terceiro eixo 
da Alfabetização Científica ao trazerem diretrizes humanizadoras, comprometidas 
com o futuro, respeitadoras do passado, mas, sobretudo, mobilizadoras das von-
tades e valores dos jovens, e das finalidades da aprendizagem das ciências. 

No currículo, as habilidades estão expressas nos objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento, na articulação entre os verbos e os objetos de conhecimento. 
Esses últimos se referem aos conteúdos conceituais de cada área das Ciências Na-
turais, enquanto os verbos representam as ações e operações que o sujeito precisa 
mobilizar para resolver problemas, tomar posição, comunicar ideias. Se analisás-
semos os verbos presentes no currículo, perceberíamos que há uma diversidade 
utilizado: reconhecer, comparar, conhecer, identificar, planejar, registrar, explicar, 
usar, desenvolver, construir, interpretar, argumentar, descrever, entre outros. Cada 
um deles se refere a habilidades cognitivas específicas que podem ser classifica-
das por seu grau de complexidade, por exemplo, identificar pode ser considerada 
uma habilidade mais relacionada à memorização, já que envolve lembrar de algo, 
reconhecer as mesmas características nele; nesse sentido, é uma habilidade mais 
simples que planejar, que envolve além de memorizar as características de algo, 
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estabelecer relações entre variáveis e realizar previsões sobre o comportamento 
dessas variáveis no tempo. A Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom tem 
sido utilizada para classificar as habilidades em diferentes níveis de complexidade 
(SCARPA; GERALDI, 2016).

No quadro a seguir está representada uma categorização de diferentes ha-
bilidades de acordo com seu grau de complexidade.

Quadro 4: Grau de complexidade de diferentes habilidades de acordo 
com a taxonomia de objetivos educacionais revisada

Criar: relacionar elementos de forma a construir 

um todo novo e coerente ou produzir algo 

original.

Gerar

Produzir

Avaliar: fazer julgamentos baseados em critérios 

e padrões.

Checar

Criticar

Analisar: isolar um fenômeno em suas partes 

constituintes e detectar como as partes se 

relacionam entre si e com sua estrutura geral.

Diferenciar

Organizar

Atribuir

Aplicar: executar ou usar um procedimento em 

uma determinada situação.

Executar

Implementar

Interpretar

Sumarizar

Inferir

Comparar

Explicar

Lembrar: acessar conhecimento relevante da 

memória de longo prazo.

Reconhecer

Recuperar

Habilidades
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Fonte: KRATHWOHL (2002, p. 215, tradução nossa).
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Prestar atenção a esses verbos se torna relevante na medida em que um 
bom planejamento de ensino considera contemplar habilidades de diferentes ní-
veis cognitivos ao longo do ano escolar. Não se trata de abandonar tarefas que 
exijam a memorização, como identificar e reconhecer, mas de oferecer experiências 
de aprendizagem em que os estudantes tenham a oportunidade de operar o co-
nhecimento, mobilizando habilidades de diferentes naturezas para tomar decisões.

Além disso, é importante destacar que o significado dos verbos pode mu-
dar de acordo com o uso e a intenção, que assumem em um determinado planeja-
mento de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, o que, por consequência, 
poderá modificar sua classificação nas categorias dos processos cognitivos. Por 
exemplo, elaborar uma explicação pode exigir que seja realizada uma análise dos 
elementos de um fenômeno para, então, relacioná-los de maneira coerente com 
a finalidade de servir como explicação para o fenômeno em questão. Nesse caso, 
explicar pode ser uma tarefa mais complexa do que executar um procedimento e 
pode ser classificada em níveis cognitivos mais complexos, como analisar ou criar. 
Ter em mente que a classificação dos verbos em processos cognitivos depende do 
uso e da natureza da atividade pedagógica proposta permite que o professor olhe 
para a taxonomia dos objetivos educacionais de maneira mais flexível, adequando 
o seu planejamento às suas demandas e necessidades, considerando as especifici-
dades de seu contexto de ensino e o que intenciona ensinar.

Os verbos propostos na redação dos objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento revelam mais do que habilidades gerais a serem desenvolvidas no planeja-
mento das atividades e sequências didáticas. No caso do currículo de Ciências Na-
turais, os verbos, em conjunto com os objetos de conhecimento, estão associados 
com as Práticas Científicas e as Abordagens Temáticas, permitindo também que 
conhecimentos sobre a ciência sejam construídos em sala de aula.

Por exemplo, o sexto objetivo do sétimo ano do Ensino Fundamental, 
(EF07C06) Desenvolver e usar modelos sobre o sistema Sol, Terra e Lua para ex-
plicar padrões cíclicos e regularidades sobre os eclipses, as marés e as estações do 
ano, articula o eixo temático Cosmos, espaço e tempo; a prática científica Ela-
boração de relações entre evidências, hipóteses e predições para construção de 
modelos explicativos; a abordagem temática Elaboração e Sistematização de Expli-
cações, Modelos e Argumentos, contemplando a Alfabetização Científica em seus 
dois primeiros eixos (Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 
científicos e compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos 
que circundam sua prática).
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Figura 3: Respresentação do objetivo de aprendizagem e desenvolvimento OAD 
(EF07C06) a partir dos elementos presentes no disco dinâmico proposto pelo Currículo 

da Cidade de Ciências Naturais
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Desenvolver é uma habilidade de nível cognitivo superior, que envolve a 
criação, a autoria com base na inter-relação entre vários conhecimentos anteriores 
construídos com vistas a resolver algum problema. Usar modelos para explicar 
padrões envolve aplicar conhecimentos em outros contextos. Considerando o qua-
dro do grau de complexidade das habilidades, percebemos que elas são da ordem 
do criar e do aplicar e, portanto, representam o desenvolvimento de raciocínio 
complexo. Além disso, elaborar modelos e aplicá-los é uma importante prática re-
alizada na ciência, em que práticas conceituais, epistêmicas e sociais se articulam 
para construir e legitimar o conhecimento que circula na sala de aula. Tomando 
o desenvolvimento e o uso de modelos como ações realizadas pelos estudantes 
e oportunizadas pelo professor, é possível construir concepções sobre a ciência 
como um empreendimento em que conceitos são criados a partir do trabalho con-
junto e baseado em evidências.

Outro exemplo é o OAD do 9º ano (EF09C24): Coletar e sintetizar informa-
ções sobre a interferência da ação humana e da tecnologia na herança de caracte-
rísticas desejáveis nos organismos, avaliando os riscos e benefícios. Esse objetivo 
articula o eixo temático Vida, ambiente e saúde; a prática científica Construção de 
planos de ação que considerem a coerência entre hipótese e problema de investiga-
ção; as abordagens temáticas Práticas e Processos de Investigação e Relações entre 
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, contemplando os três eixos da Alfa-
betização Científica (Compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 
científicos, Compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e políticos 
que circundam sua prática e o Entendimento das relações entre ciência, tecnolo-
gia, sociedade e ambiente). Ver figura 4.

 Nesse caso, as ações de coletar e sintetizar estão a favor de uma tercei-
ra habilidade que é avaliar. Duas ações de nível cognitivo mais baixo (aplicar e 
compreender) devem ser articuladas para que o estudante realize julgamentos que 
permitam a reflexão e a tomada de decisão (processo cognitivo avaliar). Essa arti-
culação é extremamente relevante para que o terceiro eixo da Alfabetização Cien-
tífica seja contemplado, ou seja, com a intenção de o estudante ter oportunidade 
de estabelecer relações entre o desenvolvimento do conhecimento na ciência e seus 
impactos em outras esferas da sociedade.
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Figura 4: Respresentação do objetivo de aprendizagem e desenvolvimento OAD 
(EF09C24) a partir dos elementos presentes no disco dinâmico proposto pelo Currículo 

da Cidade de Ciências Naturais

No quarto ano do Ensino Fundamental, temos dois objetivos  de aprendiza-
gem e desenvolvimento que explicitam a ação de propor: EF04C01 Propor procedi-
mentos para separar misturas e EF04C05 Propor modos de investigar a relação entre 
a alimentação e a obtenção de energia. A partir do eixo temático Matéria, energia e 
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suas transformações, é enfatizada a prática científica Proposição de ações sistemati-
zadas para análise das influências em um fenômeno, juntamente com a abordagem 
temática Práticas e processos investigativos, contemplando a Alfabetização Cientí-
fica em seus dois primeiros eixos (Compreensão básica de termos, conhecimentos e 
conceitos científicos e compreensão da natureza das ciências e dos fatores éticos e 
políticos que circundam sua prática).  

Figura 5: Respresentação do OAD (EF04C05) a partir dos elementos presentes no disco 
dinâmico proposto pelo Currículo da Cidade de Ciências Naturais.
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Atividades de investigação científica são possibilidades criativas que propi-
ciam aos estudantes indicarem variadas e diferentes propostas de solução para um 
fenômeno, ao mesmo tempo em que revelam uma característica da ciência, que é 
ausência de uma fórmula única para a resolução de questões de investigação. O 
importante é que haja coerência entre os procedimentos e modos de averiguação, 
realizando formas de registro e análise da questão investigativa, o que permitirá o 
trabalho com outras práticas científicas (medição, organização e comparação de 
informações; representação e comunicação de informações e de ideias em diferen-
tes linguagens).

Mas como planejar atividades e sequências didáticas que permitam atingir  
esse e outros objetivos, além de possibilitar que essas experiências sejam vividas pe-
los estudantes? As fases do ciclo investigativo, descritas na primeira parte deste do-
cumento, podem ajudar a pensar na organização de atividades que estejam relacio-
nadas entre si em prol da resolução de um problema. A esse conjunto de atividades 
que possibilitam a coleta ou construção de dados e informações relevantes para a 
elaboração de respostas a uma questão de investigação temos chamado de “sequên-
cia didática” investigativa. Uma sequência didática (SD) pode ser caracterizada por 
um “conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização 
de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto 
pelos professores como pelos estudantes” (ZABALA, 1998, p.18). A SD deve ter uma 
coerência entre objetivos, estratégias didáticas e avaliação que devem ser organiza-
dos de acordo com o ciclo investigativo pode auxiliar a planejar essa articulação.

A seguir, alguns exemplos serão discutidos para concretizar o ensino por 
investigação como forma de atingir os objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento e a Alfabetização Científica.

Exemplo 1  – 7º ano Ensino Fundamental1

De acordo com o quadro de percurso formativo sugerido para o 7º ano do 
Ensino Fundamental, podemos pensar em construir a noção de tempo baseada nos 
ciclos astronômicos, para usar esse conceito na compreensão de padrões e regula-
ridades na natureza em diversas escalas e dimensões. O objetivo de aprendizagem e 
desenvolvimento (EF07C06) Desenvolver e usar modelos sobre o sistema Sol, Terra 
e Lua para explicar padrões cíclicos e regularidades sobre os eclipses, as marés e as 
estações do ano pode ser relacionado a outros OAD desse eixo temático para dis-
cutir como o tempo e suas medidas se relacionam a eventos astronômicos, como as 
estações do ano. Em uma primeira sequência didática do ano, é possível trabalhar, 
de maneira integrada, os seguintes OAD, do eixo temático Cosmos, espaço e tempo:

1 Esse exemplo é baseado na Unidade 1 do Caderno da Cidade - Ciências Naturais 7º ano material dos estudantes 
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EF07C05

Utilizar dados e representações para determinar propriedades de escalas dos corpos 
no sistema solar.

5
EF07C06

Desenvolver e usar modelos sobre o Sistema Sol, Terra e Lua para explicar padrões 
cíclicos e regularidades sobre os eclipses, as marés e as estações do ano.

EF07C07

Conhecer explicações formuladas em diferentes épocas, culturas e civiliza-
ções sobre regularidades do Sistema Sol, Terra e Lua, valorizando sua rele-
vância histórica e social.

EF07C08

Relacionar os movimentos do Sistema Sol, Terra e Lua com as medidas de 
tempo no planeta Terra.

Medida de tempo pode ser o conceito que arti-
cula esses objetivos na sequência didática. Assim, uma 
possível pergunta de investigação para organizar todas 
as atividades da SD seria “Como medir o tempo sem re-
lógio?” Ao se propor esse desafio aos estudantes, pode-
mos criar caminhos para atingir os objetivos escolhidos.

A proposta, ou criação, da questão de investi-
gação para a sala de aula, não é necessariamente uma 
tarefa simples, em que o professor apenas a enuncia de 
maneira expositiva e, então, parte-se para a sua reso-
lução. Muitas vezes, é importante mobilizar a atenção 
dos estudantes para a relevância científica e/ou social 
daquela questão, ou dar a oportunidade para que eles 
próprios elaborem questões. Esse é o papel da fase de orientação do ciclo inves-
tigativo, em que se procuram atividades para envolver os estudantes no tema e 
na problemática abordada. No nosso exemplo, a questão de investigação “Como 
medir o tempo sem relógio?” não precisa ser enunciada imediatamente, na pri-
meira aula da SD, mas pode-se apresentar conhecimentos de outros povos, como 
os Tupinambás, sobre a influência da Lua nas marés, por exemplo, e na sequência 
solicitar que os estudantes busquem informações sobre como as pessoas de sua 
convivência compreendem a influência da Lua em fenômenos da vida cotidiana 

Matriz de Saberes
O repertório cultural dos estudantes 
é ampliado quando o professor traz 
conhecimentos de diferentes povos e 
regiões para falar sobre determinados 
temas.
Além disso, tais conhecimentos trazem 
a necessidade da abertura à diversida-
de, que evidencia o respeito e a valori-
zação da diversidade.
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(como calendário, agricultura, pesca, parto, entre outros). Com isso, conhecimen-
tos prévios são trazidos para a sala de aula, possibilitando a discussão sobre essas 
relações (por exemplo, se, em Lua Cheia, há mais parto normal, concepção que 
pode aparecer em entrevistas realizadas pelos estudantes e pode ser testada por 
meio da análise de dados coletados e fornecidos a eles). Nesse momento, vale 
refletir sobre o que os dados coletados das entrevistas e fornecidos pelo professor 
significam, quais são suas limitações, e mostrar o que outras pesquisas concluíram 
sobre o assunto. Aqui, o importante não é chegar a respostas afirmativas ou nega-
tivas com relação à influência do ciclo lunar nos partos, mas trazer a problemática 
de que os astros, em especial a Lua e o Sol, estão ligados profundamente com o 
tempo, na história da humanidade, oferecendo sentido para a apresentação da 
pergunta de investigação da sequência didática.

Analisando a descrição acima sobre a fase de orientação do ciclo investiga-
tivo, percebemos que ela pode envolver diversas estratégias didáticas e atividades, 
que é importante para dar o contexto e envolver os estudantes na pergunta de 
investigação. Além disso, o fato de as atividades ocorrerem em grupo, em que há 
a possibilidade de interação entre os estudantes e entre eles e o professor, tam-
bém torna a fase de comunicação presente. A fase de reflexão é explicitada na 
medida em que se inicia a avaliação sobre o processo de investigação. Além das 
fases do ciclo investigativo, podemos imaginar que várias abordagens temáticas 
podem ser exercitadas com as atividades propostas, contemplando os diversos 
eixos da Alfabetização Científica: a contextualização social, cultural e histórica é 
abordada quando se relaciona conhecimento cotidiano e de outras culturas; prá-
ticas e processos investigativos se manifestam na consideração dos conhecimentos 
prévios; linguagem, representação e comunicação estão presentes ao se trabalhar 
com leitura de texto, leitura e construção de tabela (para se registrar os resultados 
de entrevistas, por exemplo), leitura de calendários e elaboração e sistematização 
de explicações, modelos e argumentos, ao terem a oportunidade de refletir sobre 
o processo de investigação científica.

Apresentada a questão de investigação, temos a fase de conceitualização 
do ciclo investigativo, que envolve tanto o conceito de medição do tempo quanto 
o conceito de procedimento de investigação, materializado pela pergunta “como”. 
Afinal, para entender o “como”, o estudante terá que descrever outras formas de 
medir o tempo (sem o relógio) baseado nos dados e informações discutidos ao 
longo da sequência didática. Para complementar essa fase, pode-se solicitar que os 
estudantes, em grupos, primeiramente inventem uma forma de medir o tempo sem 
relógio de maneira livre. Aqui, há a oportunidade de se discutir formas de registro, 
a quantidade de medidas e as unidades de medida escolhidas pelos diferentes gru-
pos. Essa primeira atividade pode servir para trazer as hipóteses e conhecimentos 
prévios dos estudantes e trabalhar também as abordagens temáticas, linguagem, 
representação e comunicação, além de Práticas e processos investigativos.

Para responder à questão, adentra-se na fase de investigação do ciclo in-
vestigativo, com a proposição de diversas atividades que terão o papel de fornecer 
dados e evidências para a elaboração das respostas possíveis. Para que esses ele-
mentos se articulem com os conteúdos explicitados nos objetivos de aprendizagem 
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e desenvolvimento – relações entre o sistema Sol, Terra e Lua e estações do ano 
e eclipses –, essas atividades deverão tratar de maneira específica esses temas e 
conteúdos. Assim, uma atividade pode relacionar observatórios construídos por 
outras civilizações (como a civilização de Chanquillo no Peru, no século IV a.C.) 
com o movimento aparente do Sol ao longo do ano. Outra atividade pode focar na 
inclinação da Terra em relação ao seu eixo de translação como fator fundamental 
para a ocorrência das estações do ano, ampliando a compreensão desses fenôme-
nos, considerando agora a escala astronômica. Ainda, outras atividades sobre os 
eclipses e as marés podem ser propostas.

Nessas atividades, é possível utilizar diferentes estratégias, como leitura de 
imagens, esquemas e gráficos de diferentes naturezas, registro de informações de 
diversas formas, análise de dados para responder a pequenas questões de inves-
tigação, leitura de textos considerando a história de eventos e civilizações, ativi-
dades práticas. Tudo isso permitirá que os estudantes realizem ações de análise e 
interpretação sobre os dados e informações, construindo e mobilizando conceitos 
e modelos explicativos sobre os fenômenos, como previsto nos objetivos de apren-
dizagem e desenvolvimento OAD (EF07C05), por exemplo, que prevê que o estu-
dante utilize dados e representações para determinar propriedades de escalas dos 
corpos no sistema solar. Assim, ao se considerar, nas atividades propostas, tanto a 
escala terrestre do movimento do Sol quanto a escala astronômica do movimento 
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de translação e o eixo de inclinação da Terra permite-se que o estudante use esses 
dados e representações para construir conhecimentos sobre as estações do ano, 
previsto no objetivo (EF07C06) Desenvolver e usar modelos sobre o Sistema Sol, 
Terra e Lua para explicar padrões cíclicos e regularidades sobre os eclipses, as ma-
rés e as estações do ano.

Ao longo da sequência didática, quando são reconhecidas as contrubui-
ções dos povos Tupinambás e Chanquillo, representantes de diferentes civilizações 
e períodos históricos, é atingido o OAD (EF07C07) Conhecer explicações formu-
ladas em diferentes épocas, culturas e civilizações sobre regularidades do Sistema 
Sol, Terra e Lua, valorizando sua relevância histórica e social.

Pode-se propor, ainda, uma última atividade com a função de sistemati-
zar o conhecimento construído ao longo das atividades anteriores e responder à 
questão de investigação, o que configura a fase de conclusão do ciclo investigativo. 
Para isso, espera-se que os estudantes utilizem os dados e informações discutidos 
no decorrer das atividades anteriores, desenvolvendo a capacidade de construir 
explicações e argumentos (abordagens temáticas Linguagem, representação e co-
municação e elaboração e sistematização de explicações, modelos e argumentos), 
atingindo o objetivo (EF07C08) Relacionar os movimentos do Sistema Sol, Terra 
e Lua com as medidas de tempo no planeta Terra. Esse objetivo está intimamen-
te relacionado à prática científica prevista para o Ciclo Autoral: elaboração de 
relações entre evidências, hipóteses e predições para construção de modelos ex-
plicativos. Durante todo o percurso, os estudantes tiveram oportunidades de agir 
sobre dados para elaborar explicações tanto para as pequenas etapas de cada 
atividade, quanto para responder à questão de investigação que orienta toda 
a sequência didática.

Como já apontado neste documento, a interação nos pequenos grupos 
e a entre os grupos são extremamente importantes no processo de construção 
de conhecimento, de modo a propiciar que as ações e habilidades sejam realiza-
das prioritariamente pelos estudantes. Isso permite não somente a comunicação 
entre os sujeitos (fase de comunicação), como também que sejam realizadas 
avaliações das falas dos colegas e das suas próprias, a reconfiguração e refor-
mulação de seu posicionamento e legitimação das ideias que circulam na sala de 
aula (fase de reflexão).

Todas as ações realizadas pelos estudantes ao longo das atividades pro-
postas poderão ser consideradas como itens de avaliação, não só elencando os 
conteúdos conceituais trabalhados, mas verificando se as habilidades foram de-
senvolvidas. Assim, na última atividade, por exemplo, é importante verificar se o 
estudante utilizou dados e informações como suporte para suas explicações e não 
somente o conteúdo delas. Com isso, o professor consegue avaliar se o objetivo 
traçado foi atingido em diversos momentos da sequência didática.
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Exemplo 2 – 4º ano Ensino Fundamental2 

Considerando o primeiro tema proposto no percurso formativo para 4º 
ano do Ensino Fundamental Relações entre seres vivos - os seguintes objetivos do 
eixo temático Vida, ambiente e saúde pode ser trabalhos de maneira integrada em 
uma primeira sequência didática:

EF04C16

Analisar e construir cadeias alimentares por meio de diferentes registros, verificando a 
posição do homem e a importância do ambiente para o seu equilíbrio.

EF04C17

Formular hipóteses e explicações sobre as relações entre os seres vivos em diferen-
tes ambientes.

EF04C18

Reconhecer fungos e bactérias como seres microscópicos e sua importância no contex-
to ambiental como decompositores.

Para atingir esses objetivos, a sequência didática poderia ser planejada com 
base em um problema real, ocorrido no início de 2017, em um bairro do municí-
pio de Campinas, no qual muitas serpentes foram encontradas nas ruas e casas, 
causando preocupação na população. As atividades da sequência didática podem 
ser elaboradas de modo a oferecer elementos para que o estudante construa expli-
cações sobre o fenômeno e proponha soluções para o problema.

Uma primeira atividade, com o objetivo de levantar e registrar as ideias ini-
ciais dos estudantes, seria apresentar o problema, indicando o contexto de manei-
ra bem geral e as espécies encontradas na região afetada. Poderia ser perguntado 
aos estudantes o motivo pelo qual isso ocorreu e o que os moradores deveriam 
fazer com as serpentes encontradas. Essa primeira atividade constitui as fases de 
orientação e de conceitualização do ciclo investigativo.

Para construir os conceitos básicos de Ecologia relacionados ao tema (ca-
deia alimentar, herbívoros, carnívoros, onívoros, produtores), os conceitos relacio-
nados ao processo de produção de conhecimento científico (observações e hipóte-
ses, representação na forma de esquemas) e ainda as noções de escala, a segunda 
atividade da SD pode usar o exemplo de dinossauros, tema de grande interesse das 

2 Exemplo baseado na Unidade 1 do Caderno da Cidade - Ciências Naturais 4º ano, elaborada por Rodrigo Venturoso Mendes da 

Silveira, com coordenação de Maíra Batistoni e Silva e Daniela Lopes Scarpa.
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crianças dessa faixa etária. A partir de alguns pequenos textos descritivos de carac-
terísticas de determinadas espécies de dinossauros, é possivel explorar a diferença 
entre a observação que é realizada pelos cientistas e informações imaginadas – hipó-
teses – por eles. Para formular hipóteses, como intencionado pelo objetivo EF04C17, 
é necessário que o estudante saiba o que é uma hipótese, e isso pode ser construído 
na atividade por exemplos concretos e não somente pela exposição da definição 
de hipótese aos estudantes. Nesse sentido, aspectos do processo de construção do 
conhecimento científico são passíveis de análise em sala de aula, contemplando as 
abordagens temáticas Práticas e processos investigativos e Elaboração e sistemati-
zação de explicações, modelos e argumentos, além do primeiro e segundo eixos da 
Alfabetização Científica.
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Em atividades desta te-
mática, os ODS encontram 
rico espaço para os debates 
que extrapolam a formação 
de habilidades cognitivas para 
fazerem os estudantes mer-
gulharem em problemáticas 
sociais, econômicas e inter-
disciplinares. Temas desta 
natureza, além de tudo, facili-
tam a compreensão do que é 
educação integral quando são 
trabalhados por várias áreas, 
debatendo-se questões éticas, 
corporais, artísticas ou ecoló-
gicas envolvidas.

Ao mesmo tempo, os textos sobre os dinossauros podem oferecer infor-
mações sobre o tipo de alimento de cada espécie, possibilitando a sua categori-
zação em herbívoros, carnívoros e onívoros, e ainda a representação das relações 
entre esses seres vivos no esquema típico da cadeia alimentar. A comparação en-
tre os tamanhos dos dinossauros e seres humanos oferece maneiras de construir 
noções de escala. Assim, conceitos científicos importantes são desenvolvidos 
(contemplando o primeiro eixo da AC), além de aspectos relevantes de registro 
e representação na ciência, que estão previstos na abordagem temática Lingua-
gem, representação e comunicação.

Em uma próxima atividade, outros exemplos de cadeia alimentar podem 
ser apresentados, com o objetivo de aprofundar e complexificar esse conceito. 
Por exemplo, para tratar do número de indivíduos de cada nível trófico; para 
estabelecer a relação entre eles sob o ponto de vista da obtenção do alimen-
to e da dinâmica de populações. Além disso, ao considerar a cadeia alimentar 
composta por algas marinhas, as quais são fonte de alimento para ouriços-do-
-mar, que, por sua vez, servem de alimento para lontras-do-mar, poderiam ser 
apresentados dados que indicassem a quantidade de algas marinhas e de ouri-
ços-do-mar em praias com presença e com ausência das lontras-do-mar. Com 
isso, os estudantes seriam capazes de estabelecer a influência da população de 
lontras-do-mar nas populações de algas e de ouriços. Outras atividades, como 
leitura de texto, pega-pega da cadeia alimentar (em que cada grupo de estudan-
tes representa uma população, podem ajudar a usar os conceitos tratados nas 
atividades anteriores em situações diferentes, contribuindo para que o estudante 
aprenda e exercite o uso desses conceitos. Ademais, o jogo ainda pode trabalhar 
a representação do número de indivíduos em uma população 
ao longo do tempo, utilizando tabelas e gráficos (abordagem 
temática de linguagem, representação e comunicação) e a im-
portância de cada população na cadeia alimentar, mesmo da-
queles animais considerados predadores perigosos e vorazes, o 
que pode contribuir para que alguns mitos existentes na nossa 
sociedade, sobre alguns seres vivos, sejam problematizados.

Antes de responder à questão de investigação, o papel 
dos microrganismos como decompositores poderia ser inse-
rido na cadeia alimentar ao se investigar a transformação do 
esgoto, por exemplo, em adubo para certos tipos de plantas 
com outros estudos de caso. Dessa forma, o objetivo EF04C18 
seria trabalhado, ampliando-se a visão sobre o papel dos mi-
crorganismos no ambiente, por meio da compreensão de sua 
função decompositora nas relações entre os seres vivos. O pro-
cesso de decomposição poderia ser trabalhado por meio de 
atividade prática, em que pedaços de frutas são submetidos a 
dois tratamentos – sem cobertura de solo e cobertas com ele – para se discutir 
a transformação do material orgânico pelos microrganismos presentes no solo. 
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As abordagens temáticas Linguagens, representação e comunicação, Processos e 
práticas investigativos e Elaboração e sistematização de explicações, modelos e 
argumentos estão presentes na atividade.

Todos os conceitos desenvolvidos ao longo das atividades seriam retoma-
dos e mobilizados para a construção da explicação do misterioso caso do aumento 
da população de serpentes, problema de investigação desta sequência didática. 
Assim, as atividades anteriores constituiriam a fase de investigação do ciclo inves-
tigativo, em que os dados e informações fornecidos e interpretados serviram para a 
construção dos conceitos e modelos utilizados na resposta ao problema de investi-
gação proposto no início da SD. A última atividade, portanto, representaria a fase 
de conclusão do ciclo investigação, em que os estudantes podem ser estimulados a 
revisitar suas primeiras respostas para a pergunta e agora as reformular com base 
em tudo o que foi discutido e aprendido. Novas informações poderiam ser acres-
centadas, de forma que os estudantes pudessem também apresentar soluções para 
o problema encontrado, que está relacionado com ações humanas (o lixo serve de 
alimento para os ratos que atraem as serpentes), tratando de equilíbrios e desequi-
líbrios e do papel do ser humano nisso (EF04C16).

Nessa sequência de atividades, é possível visualizar o forte investimento nas 
práticas científicas Tratamento da informação, quando os estudantes têm a opor-
tunidade de organizar e comparar informações de diferentes naturezas, e Constru-
ção de explicação, quando há a possibilidade de os estudantes representarem e 
comunicarem informações e ideias em diferentes linguagens.

A fase de reflexão do ciclo investigativo está presente em toda a sequência 
didática, tanto pelo fato de as propostas apresentarem momentos em grupos e in-
dividuais, quanto pela avaliação do processo acontecer de maneira explícita, como 
forma de regular o aprendizado ao permitir que os estudantes encontrem várias 
oportunidades para a construção e uso dos conceitos e explicações.

Exemplo 3 – 2º ano Ensino Fundamental3

Considerando os percursos formativos propostos para os dois primeiros 
anos do Ciclo de Alfabetização, desde o 1º ano, os estudantes têm a oportunidade 
de compreender a importância da água para os seres vivos, reconhecendo a sua 
presença em diferentes locais (o que remete aos diferentes estados físicos em que 
a água pode ser encontrada). Em uma primeira sequência didática do 2º ano, a 
proposta é aprofundar os estudos sobre as mudanças de estado físico da água, 
considerando o papel das diferenças de temperatura nesse processo. Assim, os 

3 Esse exemplo é baseado na Unidade 1 do Caderno da Cidade -  Ciências Naturais - 2º ano, elaborada por Felipe Bandoni de Olivei-

ra, com coordenação de Maíra Batistoni e Silva e Daniela Lopes Scarpa.
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seguintes objetivos do eixo temático Matéria, energia e suas transformações pode-
riam ser trabalhados de maneira integrada:

EF02C02

Planejar a observação de transformações que materiais podem sofrer, distinguindo 
mudanças reversíveis e irreversíveis.

EF02C03

Comparar as mudanças sofridas por materiais em diferentes temperaturas.
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Para atingir esses objetivos, a sequência didática poderia ser planejada com 
base em uma questão de investigação bastante relacionada ao cotidiano dos estu-
dantes: de onde vêm as gotas de água que vemos por aí? Em garrafas, no espelho 
do banheiro, no vidro da janela etc.? As atividades da sequência didática podem ser 
elaboradas de modo a oferecer elementos para que o estudante construa explica-
ções sobre o fenômeno. Imagens de situações que revelem esse fenômeno podem ser 
utilizadas para motivar e contextualizar a questão de investigação, caracterizando a 
fase de orientação do ciclo investigativo. A apresentação da questão configura a fase 
de conceitualização e envolve o estabelecimento do recorte com que o tema será 
tratado. Ao enunciar a questão na forma “de onde vem a água?” significa que se 
intenciona desenvolver, com o estudante, o caminho e as transformações envolvidas 
com a água para ela chegar a formar gotas em superfícies.

Essas duas fases também podem ser trabalhadas por meio de uma ativida-
de de registro a partir da observação detalhada de uma situação na qual o pro-
fessor solicita que os estudantes desenhem uma garrafa de plástico cheia de água 
(que ficou por pelo menos meia hora no congelador); primeiro, logo após retirá-la 
do congelador e, em seguida, dez minutos depois. Além de contextualizar, apresen-
tar a pergunta de investigação e trazer as concepções prévias dos estudantes, essa 
atividade possibilita que algumas práticas científicas sejam desenvolvidas, como 
a observação detalhada, o registro na forma de desenho e a comparação de um 
fenômeno em duas situações diferentes (abordagens temáticas Linguagem, repre-
sentação e comunicação e Práticas e processos de investigação).

Também pode ser estimulado que os estudantes mostrem e expliquem os 
seus desenhos para os colegas, vejam e ouçam as explicações deles. Com isso, a 
proposta é que as ideias circulem com espontaneidade em sala de aula e os estu-
dantes tenham a oportunidade de refletir sobre diferentes maneiras de se registrar 
o mesmo fenômeno, sobre as formas de organização do desenho no espaço, sobre 
a clareza e coerência das explicações, sobre a importância do detalhamento dos 
relatos. Caracteriza-se assim a fase de reflexão do ciclo investigativo e da aborda-
gem temática Práticas e processos investigativos (especialmente o item e: Analisar 
e comparar diferentes formas de resolução de um mesmo problema, reconhecendo 
as diferentes estratégias e hipóteses que foram propostas).

As próximas atividades da SD, caracterizando a fase de investigação do ci-
clo investigativo, fornecerão diferentes tipos de informações para que os conceitos 
de vapor de água e vaporização sejam utilizados pelos estudantes para associar a 
ideia de vapor à de calor. Assim, podem ser analisadas situações práticas (como 
o aquecimento da água em uma panela de pressão), pequenos textos ou imagens 
descrevendo o que acontece com uma poça de água, com a louça molhada na pia 
e com a roupa molhada no varal depois de um tempo, com o espelho do banheiro 
após um banho quente etc. A interpretação dessas situações permitirá que os con-
ceitos sejam construídos na interação em sala de aula para explicar de onde vêm 
as gotas de água que aparecem em superfícies. Essas investigações evidenciam, na 
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sala de aula, as abordagens temáticas Linguagem, representação e comunicação, 
Práticas e processos investigativos e Elaboração e sistematização de explicações, 
modelos e argumentos. As práticas científicas para o Ciclo de Alfabetização tam-
bém se fazem presentes (Identificação e classificação de informações e Construção 
de relações com base em observações e hipóteses).

A prática científica relativa ao Plano de Trabalho (Transformação de curio-
sidades em ações de investigação) pode se concretizar em uma nova atividade, 
em que é trabalhada a transformação da água líquida em sólida, por meio da 
produção de geladinho ou sorvete “chup-chup”. Tanto o processo de vaporização 
quanto o de fusão podem ser investigados para outros materiais e generalizados 
para outras situações, como o derretimento da parafina de uma vela. Dessa forma, 
o objetivo é que o estudante estabeleça a relação entre “esquentar” e “esfriar” e as 
mudanças de estado físico da água ou de outros materiais. Se o professor achar 
pertinente para o ano escolar, o ciclo da água pode ser desenvolvido por meio 
de recursos como interpretação de música, esquemas e imagens (abordagem te-
mática Linguagem, representação e comunicação), complexificando os conceitos 
trabalhados e ampliando a escala dos eventos estudados. Essa é uma boa oportu-
nidade para que os estudantes relacionem as diferentes mudanças de estado físico 
da água com sua presença em diferentes locais (abordagem temática Elaboração 
e sistematização de explicações, modelos e argumentos).

Finalmente, como última atividade, os estudantes têm a oportunidade de 
retomar as questões respondidas no início da SD e refletir se mudariam suas res-
postas, acrescentariam informações, detalhariam seus desenhos. Com isso, espe-
ra-se que eles utilizem os conhecimentos desenvolvidos ao longo das atividades, 
incrementem suas explicações e registros, fechando as fases de conclusão e de 
reflexão do ciclo investigativo, e atinjam os objetivos propostos.

O professor pode considerar como avaliação todo o processo desenvolvi-
do pelos estudantes ao longo da sequência didática. Analisar de que maneira o 
estudante ampliou suas ideias sobre a questão de investigação, comparar quais 
foram os elementos elencados nas primeiras e nas últimas respostas o que pode 
fornecer indícios de como o estudante começou a operar com os diferentes con-
ceitos trabalhados.


