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RESUMO 
 

A escola é o espaço fundamental de sistematização, construção e ampliação de 

conhecimentos. O ensino de Ciências contribui para a compreensão e leitura de 

mundo pelo educando de forma crítica, consciente, participativa, instrumentalizando-

o a agir no sentido de transformar a sua realidade, objetivando analisar as 

contribuições da Sequência Ensino Investigativo (SEI) para a formação dos 

estudantes através do conceito de aprendizagem significativa. O estudo foi realizado 

com uma abordagem qualitativa, por meio de pesquisa etnográfica e pesquisa de 

campo. A abordagem qualitativa nos permite compreender o objeto estudado. A 

pesquisa apresentou uma população de educandos do terceiro ano vespertino do 

ensino Fundamental de uma escola pública municipal. Os dados foram coletados 

através de pesquisa de campo partir do desenvolvimento de um plano de trabalho 

com uma sequência didática pautada na estratégia da SEI. Os resultados do 

trabalho executado na turma de 3º ano do Ensino Fundamental, pelo Programa 

Institucional de Iniciação à Docência- (PIBID) em parceria com curso de Pedagogia, 

apresentou registros semanais das atividades desenvolvidas em diários de campo. 

O estudo foi relevante por destacar a aprendizagem significativa como condição 

essencial para o processo ensino aprendizagem. 

 

 
Palavras – Chaves: Sequência de Ensino Investigativa, Aprendizagem Significativa, 
Ensino de Ciências, Ensino Fundamental. Métodos e Técnicas de Ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The school is the fundamental space of systematization, construction and expansion 

of knowledge. The teaching of science contributes to the understanding and reading 

of the world by the student in a critical, conscious, participative way, instrumentalizing 

him to act in order to transform his reality, aiming to analyze the contributions of the 

Investigative Teaching Sequence (SEI) to the training of students through the 

concept of learning. The study will be carried out with a qualitative approach, through 

ethnographic research and field research. The qualitative approach allows us to 

understand the object studied. The research will have as population educating the 

third year of afternoon elementary education of a municipal public school. The data 

were collected through field research from the development of a work plan with a 

didactic sequence based on the SEI strategy. The results of the work carried out in 

the 3rd year class of elementary school, by the Institutional Program of Initiation to 

Teaching (PIBID) in partnership with Pedagogy course, presented weekly records of 

the activities developed in field journals. The study was relevant for highlighting 

meaningful learning as an essential condition for the learning teaching process. 

 
 

Keywords: Sequence of Investigative Teaching, Significant Learning, Science 
Teaching, Elementary Education. Teaching Methods and Techniques. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A escola é o espaço fundamental de sistematização, construção e ampliação 

de conhecimentos. O ensino de Ciências contribui para a compreensão e leitura de 

mundo pelo educando de forma crítica, consciente, participativa, instrumentalizando-

o a agir no sentido de transformar a sua realidade.  

Segundo Fracalanza (1986, p.42), “o ensino de Ciências deve desenvolver o 

pensamento lógico e a vivência de momento de investigação. Pela aproximação com 

o método científico, o ensino de ciências tem as chances de convergir”. Segundo o 

teórico, para o desenvolvimento das capacidades de observação, reflexão, criação, 

discriminação de valores, julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão e 

ação, encarados como objetivo do processo educativo. Então, o conhecimento das 

Ciências é um dos componentes essenciais para se trabalhar a Alfabetização 

Científica com educandos. 

 Do ponto de vista do início do Ensino Fundamental, supõe-se que se 

organize em torno das primeiras aproximações do educando com o que compõe o 

fazer ciência. A alfabetização científica pode potencializar a leitura de mundo, pois 

um de seus objetivos é que os assuntos científicos sejam cuidadosamente 

apresentados, discutidos, compreendendo seus significados e sendo aplicados para 

o entendimento do mundo. A questão que se coloca na escola é exatamente como 

produzir o encontro entre o sujeito de conhecimento, seus saberes prévios e os 

preceitos e saberes sistematizados que a escola precisa ensinar.   

Para que os educandos se apropriem de conceitos das Ciências da Natureza, 

é necessária uma abordagem mais dinâmica, como a estratégia de Sequência de 

Ensino Investigativo (SEI) que objetiva desenvolver a postura investigativa, algo 

como a “prática com teoria” (SANTOMAURO, 2009) para ampliação de novos 

conhecimentos, desenvolvendo atividades de exploração cientifica na busca de 

resolução de problemas. 

Tem interessado pensar no presente trabalho questões como: retirar o ensino 

de ciências da distância do seu registro formalizado no livro didático. A perspectiva 

do ensino com base na investigação que parece representar a expressão de 

Santomauro (2009) “prática com teoria”. Para Zômpero e Laburú (2011, p.26), 

possibilita o aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e 
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também a cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza 

do trabalho científico.  

Segundo pudemos aprender com a revisão de literatura sobre o ensinar 

Ciências, a metodologia está muito centrada na memorização de conceitos, no 

aprender as regras de higiene, no descompasso entre ciência e tecnologia e a vida 

das pessoas, sendo assim, um ensino memorialístico e acrítico, perdendo as 

chances de instigar os educandos a compreender os conceitos científicos e fazer 

questionamentos e levantar hipóteses ao mundo que o cerca. 

 O tema da pesquisa, na linha em que vimos apresentando-o, é a Sequência 

de Ensino Investigativo (SEI), do modo como produzida e implementada pela 

pesquisadora brasileira do ensino de ciências Anna Maria Pessoa de Carvalho. 

Como ficará exposto na seção dedicada aos dados e sua discussão, abordaremos 

nosso tema a partir da aplicação da SEI em aulas de ciências no 3º ano do ensino 

fundamental em uma escola pública da periferia de Porto Velho. Para dar tratamento 

aos dados, do ponto de vista das análises dos resultados do encontro do ensino com 

a aprendizagem, optamos por fazê-lo através do conceito de aprendizagem 

significativa. 

Carvalho (2013) em um dos textos introdutórios sobre a SEI ainda na década 

de 90, menciona a necessidade de tornar significativa a aprendizagem. Para os fins 

desta pesquisa, precisávamos de uma abordagem teórica para o termo e optamos 

pela teoria em que o conceito oferece o seu nome: aprendizagem significativa. 

Consideramos interessante como a teoria da aprendizagem significativa dá 

destaque aos conhecimentos prévios. Esperamos ter deixado claro o que nos 

chamou a atenção para essa teoria foi a explicação dos estudantes do terceiro ano 

sobre o que é um terrário, pois apesar de não reconhecerem a palavra todos tinham 

a certeza de que é “um vaso com terra”. Isto apenas confirma que os alunos já 

trazem consigo conhecimentos prévios em seu cognitivo. A aprendizagem 

significativa caracteriza-se como um processo no qual os conhecimentos novos são 

relacionados com os conceitos previamente existentes na estrutura cognitiva, ou 

seja, é a interação de conhecimentos novos e conhecimentos prévios.  

Fizemos uma pesquisa no campo da didática, preocupada com o ensino 

propriamente dito, colocando no centro uma metodologia de ensino específica e sua 

capacidade de gerar resultados na aprendizagem dos alunos. O problema motivador 

pode ser formulado da seguinte maneira: a estratégia sequência de ensino 
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investigativo é capaz de contribuir para o processo de aprendizado dos educandos 

do terceiro ano do ensino fundamental nas aulas de ciências? 

O presente justifica-se por se tratar de uma proposta didática-metodológica 

para iniciar e desenvolver a AC nas séries iniciais do Ensino Fundamental através de 

atividades diversificadas e estruturadas, propiciando estímulo cognitivo aos 

educandos. Ressaltando que trata-se de uma pesquisa onde utiliza-se de apenas 

alguns dos elementos que aborda a teoria de aprendizagem significativa de acordo 

com Ausubel sendo o subsunçor, retratando os conhecimentos prévios como 

mediadores na formação novos conceitos na rotina escolar. 

O objetivo desta é analisar as contribuições da SEI para a formação dos 

estudantes através do conceito de aprendizagem significativa. Registrando e 

analisando os procedimentos da SEI e como se relacionam com o processo de 

aprendizagem de ciências em uma turma de 3º ano do ensino fundamental; 

verificando se houve avanços observáveis na aprendizagem dos alunos com as 

atividades realizadas durante a pesquisa através do PIBID a partir da SEI, do ponto 

de vista da alfabetização científica; e ainda compreender a relação entre a SEI e a 

aprendizagem significativa no que se refere ao componente curricular em ciências. 

 

 

2. COMO FOI O PERCURSO PARA A CONSTITUIÇÃO DO PROBLEMA DE 

PESQUISA? 

Essa pesquisa foi realizada por meio do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia - Campus de Porto Velho. Tendo a oportunidade de fazer parte desse 

programa, que possui propósitos e planos de trabalho específicos contribuindo para 

a articulação entre teoria e prática necessária à formação docente. O trabalho lá 

ofereceu os elementos que serviram como motivadores para a constituição do 

problema da presente pesquisa.  

O PIBID teve como um dos objetivos incentivar a formação de professores, 

levando-os a atuar com respeito, companheirismo e qualidade em seu ensino. 

Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), é um programa que proporciona bolsa para estudantes de cursos de 

licenciatura, para que eles exerçam atividades pedagógicas em escolas públicas de 
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ensino básico, aprimorando sua formação e colaborando para a melhoria de 

qualidade dessas escolas.  

O subprojeto Pedagogia Porto Velho desenvolveu um trabalho de pesquisa 

participante, com o envolvimento de acadêmicos do curso de Pedagogia bolsistas de 

iniciação a docência, professoras supervisoras, e duas coordenadoras de área. Os 

bolsistas estavam distribuídos em Grupos de Trabalho (GT), e estes foram alocados 

em quatro escolas públicas localizadas na Zona Leste e Zona Sul de Porto Velho, 

entre turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo 

a Educação de Jovens e Adultos. 

Cada GT adotou uma linha de pesquisa e ação pedagógica com a qual o 

grupo mais se identifica. Foram realizadas reuniões com todos os GT’s com o intuito 

de “abrir os horizontes” na ampliação de conhecimentos e para reflexões das 

pesquisas e ações pedagógicas desenvolvidas por cada grupo. Como costumamos 

dizer “somos uma comunidade de aprendizagem”, onde se brotam novos 

planejamentos e projetos, proporcionando aos grupos a troca experiências sobre os 

trabalhos desenvolvidos. 

Atuando como bolsista do PIBID por cerca de três anos com o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas para aprendizagens matemáticas 

e percebendo as contribuições que as atividades realizadas traziam para os alunos, 

iniciamos no segundo semestre de 2017 um trabalho com a turma envolvendo-os 

por meio dos estudos da alfabetização científica. Com surpresas no percurso, foi 

inevitável o interesse em fazer uma pesquisa sobre esse tema e falar um pouco dos 

resultados obtidos com essa experiência, visto que os desafios encontrados para o 

desenvolvimento das atividades proposta com intuito de estimular o interesse dos 

educandos foram sanados, a partir de novas estratégias traçadas até então pouco 

conhecida e executada no ensino de ciências pelos integrantes da pesquisa.   

Para que seja realizado um bom trabalho é necessário realizar atividades que 

possibilitem os alunos a pensar e compreender os conteúdos trabalhados tanto 

individualmente quanto em grupo, promovendo a troca de experiências e para uma 

melhor aprendizagem e interação entre todos os envolvidos. E ainda o “bom 

pesquisador precisa, além do conhecimento do assunto, ter curiosidade, criatividade, 

integridade intelectual e sensibilidade social” (GIL, 1999, p.20). 

Através do PIBID, esse vínculo entre Universidade e Escola contribuiu para 

que houvesse um contato direto com os alunos e possibilitou a elaboração desse 
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estudo, questionando se a estratégia sequência de ensino investigativo é capaz de 

contribuir para o processo de aprendizado dos educandos do terceiro ano do ensino 

fundamental nas aulas de ciências.  

Vale ressaltar que o PIBID foi realizado em dois semestres sendo que no 

primeiro semestre foi desenvolvido o plano de trabalho do Projeto Entorno – Leitura 

de textos informativos, para o ensino de ciências, com objetivo de desenvolver a 

postura investigativa para descobrirem mais informações sobre assuntos, 

trabalhando a interdisciplinaridade dos conteúdos, através de leitura e produção de 

textos informativos, sendo focos: a ficha técnica e o infográfico. Os alunos 

produziram um Caderno de Registros para anotações conforme as atividades eram 

realizadas. Foi levado um elemento surpresa dentro de uma caixa para instigar a 

imaginação, uma concha-cavalo, que primeiramente foi apresentada aos alunos com 

o nome de sua classe “Gastrópode”. Isso induziu os alunos a questionarem o que 

era um gastrópode, levando-os a assimilarem nomes científicos, conceitos e 

despertando interesse pelas próximas atividades. Por meio do elemento 

desenvolvemos a elaboração da ficha técnica e do infográfico explorando a leitura 

de textos informativos para responder as inquietações que advieram.  

A partir das aprendizagens geradas com o gastrópode, prosseguimos com o 

trabalho com mais três elementos: jambú, piranha e cupuaçu, todos retratando a 

região amazônica. Os alunos foram divididos e cada grupo ficou com um elemento, 

onde pesquisaram, analisaram e registraram os dados essenciais para o 

preenchimento da ficha técnica e produção do infográfico. Ao final, apresentaram 

para a turma suas pesquisas através de um seminário. 

Já o segundo semestre o plano de trabalho foi o Projeto Construindo e 

observando o Terrário que será retratado no decorrer deste trabalho. Ressaltando 

como objetivo despertar uma postura investigativa em busca da ampliação de novos 

conhecimentos trabalhando a interdisciplinaridade dos conteúdos através da 

construção e observação de um terrário, para que possam compreender o 

funcionamento de um ecossistema, os elementos que o compõe e transformando 

seus registros em relatório. 

Nesse plano de trabalho: Construindo e observando um terrário iniciamos 

com uma conversa sobre o solo, sua importância e dos seres vivos que vivem nele. 

Apresentamos slides com imagens do solo, suas camadas existentes, os seres vivos 

que lá habitam e a importância das interações entres esses. Com isso levamos os 
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alunos para explorarem o solo em um canteiro contido na escola. Os alunos estavam 

equipados com jalecos e luvas para maior proteção no manuseio da terra e os seres 

vivos que nela encontraram, e ainda continha algumas lupas para melhor 

visualização dos elementos menores. Nessa exploração os alunos encontraram 

minhocas, barata d’agua, besouros de jardins, lesmas, formigas e tatuzinhos. Os 

alunos ficaram bastante interessados, curiosos, eufóricos e fazendo 

questionamentos a respeito das espécies encontrados.  

A partir dos conhecimentos sobre o solo e seus componentes propomos à 

turma a construção do terrário fechado, para observar e compreender como funciona 

um ecossistema. Com o terrário os alunos poderam observar principalmente o ciclo 

da água, que quando perguntado à eles o que aconteceu no terrário todos 

respondem “Choveu!”. Então apresentamos três vídeos sobre o ciclo da água, o 

primeiro era do desenho animado Show da Luna, os outros dois continham uma 

linguagem mais técnica e cientifica, porém de fácil compreensão. E em seguida com 

o suporte do slide foi explicado que no terrário também acontece o ciclo da água, de 

forma semelhante ao que foi exposto nos vídeos. Para finalizar os alunos 

elaboraram um relatório através dos registros das observações realizadas.  

Assim, diante da temática exposta acima o problema motivador pode ser 

formulado da seguinte maneira: a estratégia sequência de ensino investigativo é 

capaz de contribuir para o processo de aprendizado dos educandos do terceiro ano 

do ensino fundamental nas aulas de ciências? 

 

3. ABORDANDO O ASSUNTO – ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS  

O ambiente da sala de aula deve estar propicio a manifestar sentimentos de 

curiosidade, admiração, respeito, cumplicidade e o desenvolver de atitudes de 

interação, de colaboração e de troca de experiências em grupos, contribuindo para o 

desenvolvimento das atividades. 

Conforme pesquisas, alguns autores nos mostram que os alunos aprendem 

mais e desenvolvem melhor seus conhecimentos e conceitos sobre a ciência quando 

participam de investigações cientificas. Mas o processo não deve finalizar na 

realização da investigação, necessita levar o aluno a refletir e relatar o que fez, 

tomando consciência de suas ações e levantar hipóteses a respeito dos fenômenos 

observados. 
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Na aprendizagem de Ciências Naturais, as atividades experimentais 
devem ser garantidas de maneira a evitar que a relação teoria-pratica seja 
transformada numa dicotomia. As experiências despertam em geral um 
grande interesse nos alunos, além de propiciar uma situação de 
investigação. Quando planejadas levando em conta estes fatores, elas 
constituem momentos particularmente ricos no processo de ensino-
aprendizagem. (DELIZOICOV, ANGOTTI, 2000, p.22) 

 

O conhecimento que o aluno produz sobre os fenômenos do mundo natural 

ganha concreticidade através da SEI dada a condição que essa metodologia oferece 

para a vinculação e checagem dos conhecimentos prévios ao longo da produção de 

conhecimentos novos. 

Assim a alfabetização científica é compreendida um processo pelo qual a 

linguagem da Ciências Naturais adquire significados, se constituindo como um meio 

para que o indivíduo amplie seus conhecimentos e sua cultura como cidadão 

inserido na sociedade. 

 

 

3.1 As Sequências Didáticas e alfabetização Científica 

Como nossa pesquisa é no campo da didática, torna-se relevante abordar o 

termo sequência didática. De acordo com vários autores do ramo científico 

metodológico, define a sequência didática como atividades conceituadas baseadas 

em conhecimentos adquiridos pelos educandos fora do âmbito escolar, porém tendo 

influência direta ou indireta da rotina educacional. Assim abaixo destaca-se autores 

que corroboram da ideia basal da sequência didática: 

As sequências didáticas são um conjunto de atividades ligadas entre si, 

planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo com 

os objetivos que o professor quer alcançar para a aprendizagem de seus alunos, 

elas envolvem atividades de aprendizagem e de avaliação (AMARAL, 2015). 

O trabalho com sequências didáticas permite a elaboração de contextos de 

produção de forma precisa, por meio de atividades e exercícios múltiplos e variados 

com a finalidade de oferecer aos alunos noções, técnicas e instrumentos que 

desenvolvam suas capacidades de expressão oral e escrita em diversas situações 

de comunicação (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004). 

A alfabetização científica caracteriza-se como um processo no qual os alunos 

podem compreender como os cientistas veem, falam e explicam os fenômenos 

naturais. Não se trata de formar “cientistas” na escola, mas, sim, de promover 
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acesso a uma forma de produção de conhecimento. Nessa perspectiva, o acesso a 

essa cultura promove a inserção do indivíduo na lógica e na prática científicas e lhe 

proporciona a chance de entender o mundo sob o ponto de vista da ciência 

(MOTOKANE, 2015). 

Em Sasseron e Carvalho (2011), as autoras apresentam os eixos 

estruturantes da alfabetização científica para produzir as sequências didáticas que 

podem promover a argumentação em sala de aula. O eixo compreensão básica de 

termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais já foi parcialmente 

contemplado quando abordamos a questão da importância do ensino de conceitos 

ecológicos fundamentais e da sua explicitação, tanto para alunos como professores, 

nas sequências didáticas. Todas as SDIs apresentam momentos nos quais alunos e 

professores reconhecem a importância de terminologias e conceitos fundamentais 

para a organização da aula (YAMADA, 2013). 

 

 

3. 2 Sequência de Ensino Investigativa (SEI) 

De um modo geral, sequências didáticas podem ser consideradas como 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 alunos (ZABALA, 1998).  

As sequências didáticas também podem ser vistas como “certo número de 

aulas planejadas e analisadas previamente com a finalidade de observar situações 

de aprendizagem, envolvendo os conceitos previstos na pesquisa didática” (PAIS, 

2002, p. 102). 

  Para Carvalho (2013), a sequência de ensino investigativa (SEI) pode ser 

descrita como uma sequência de atividades que abrange um tópico do programa 

escolar onde cada atividade planejada deve buscar a interação dos conhecimentos 

prévios do aluno com os novos de maneira que possa passar do conhecimento 

espontâneo ao científico, buscando entender os conhecimentos já estruturados por 

gerações anteriores.  

Como o processo de ensino aprendizagem não é algo que se apresenta de 

imediato “[...] o número de aulas necessárias para a aplicação dependerá das 

condições particulares de ensino, ou seja, número de alunos por sala, quantidade de 
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aulas disponíveis, e ainda, da escolha do professor em aprofundar certos temas [...]” 

(BELLUCO; CARVALHO, 2014, p. 39). 

No planejamento do ciclo que compõe uma SEI alguns elementos são 

considerados relevantes, tais como: i) proposição de um problema; ii) atividade em 

grupo; iii) resolução do problema; iv) sistematização do conhecimento e v) atividade 

avaliativa. Tais elementos não esgotam as etapas elencadas por Carvalho (2013), as 

que foram citadas fazem parte da presente proposta de uma SEI interdisciplinar 

exposta mais adiante nesse trabalho. 

Tal como apresentada a SEI, o docente poderá explorar o contexto dos 

alunos que irá trabalhar, utilizando-se de suas vivências para elaboração de 

problemas que os interessem inserindo conhecimentos científicos nesta 

organização.  

Conforme Azevedo (2016, p. 23) pode-se dizer também que “neste tipo de 

trabalho há um envolvimento emocional por parte do aluno, pois ele passa a usar 

estruturas mentais de forma crítica, suas habilidades e também suas emoções”. O 

mesmo autor ressalta que “outro objetivo na resolução de problemas é proporcionar 

a participação do aluno de modo que ele comece a produzir seu conhecimento por 

meio da interação entre pensar, sentir e fazer”. 

Sá (2009) salienta que as atividades de caráter investigativo sugere, 

inicialmente, a proposição de situações–problema que orientam e acompanham todo 

o processo de investigação, representando o início das atividades investigativas. 

Portanto, o que caracteriza uma atividade como sendo investigativa não é a 

identidade da própria atividade, mas a sua sequência didática (MATOS E MARTINS, 

2011). 

 

3.3  Ensino de Ciências por Investigação 

As aulas de ciências são geralmente cercadas de muita expectativa e 

interesse por parte dos alunos. Existe uma motivação natural por aulas dirigidas a 

enfrentar desafios e a investigar diversos aspectos da natureza nos quais o aluno 

tem naturalmente grande interesse (BIZZO, 2002). 

O professor da área de ciências deve ter uma visão do quanto é interessante 

para as crianças e adolescentes perceber e entender os acontecimentos do mundo 

que os rodeia e a partir dessa visão ele pode deixar o estudo muito mais atraente e 
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significativo, utilizando para isso muitos artifícios, um deles é a implantação de aulas 

de experimentação em sua metodologia de ensino (BESTEL et. al., 2005).  

De acordo com Azevedo (2012), é importante que uma atividade investigativa 

faça sentido para o aluno, de modo que ele saiba o porquê de estar investigando o 

fenômeno que a ele é apresentado. Nesse contexto, o aluno será capaz de refletir, 

buscar explicações e participar com mais ou menos intensidade das etapas que 

levem à resolução do problema. Ainda de acordo com Azevedo em uma proposta 

investigativa o aluno deixa de ser apenas um observador das aulas, passando a ter 

grande influência sobre elas, tornando-se parte integrante da construção de seu 

conhecimento. 

O professor como detentor deste conhecimento e possuidor da postura 

investigativa, ou seja, aquele que tem vontade de pesquisar novas respostas para 

questões ainda não resolvidas deve desafiar seu aluno para que ele produza e crie 

novos conceitos através da reflexão da experiência proposta pelo docente. 

(ZÔMPERO; PASSOS; CARVALHO, 2012). 

 

3.4 Teoria da Aprendizagem Significativa 

Ausubel (1973) explica que a Aprendizagem Significativa é o processo pelo 

qual um novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária e não literal à 

estrutura cognitiva do estudante, de modo que o conhecimento prévio do educando 

interage, de forma significativa, com o novo conhecimento que lhe é apresentado, 

provocando mudanças em sua estrutura cognitiva. 

Moreira e Masini (2006) afirmam que Ausubel é um representante do 

cognitivismo, que propõe a Teoria da Aprendizagem Significativa como uma 

explicação teórica do processo de aprendizagem, para clarificar a aprendizagem 

escolar e o ensino em geral.   

Entende-se que a organização cognitiva do educando é relevante para a 

aprendizagem de conceitos científicos, pois estes são constituídos por uma 

organização de conceitos e proposições que formam um conjunto de novas 

relações, que interagem com uma estrutura de conhecimento específica, 

denominada por Ausubel (1973) de subsunçor.  

Segundo Ausubel (1973, p. 25), "subsunçor é uma estrutura específica na 

qual uma nova informação pode se agregar ao cérebro humano, que é altamente 

organizado e detentor de uma hierarquia conceitual, que armazena experiências 
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prévias do sujeito. Em Física, por exemplo, se os conceitos de unidades de medida 

já existirem na estrutura cognitiva do estudante, esses conceitos servirão de 

subsunçores para novas informações referentes aos conceitos de velocidade e 

aceleração”. 

O entendimento de que a Teoria da Aprendizagem Significativa (AUSUBEL, 

1976) é o processo por meio do qual um novo conhecimento se relaciona de 

maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do estudante, pode-se 

afirmar que o conhecimento prévio trazido pelo estudante interage de forma 

significativa com o novo conhecimento e provoca mudança na estrutura cognitiva já 

existente. Tal mudança ou assimilação passa a ser chamada de aprendizagem 

significativa e está focada na aquisição e na retenção do conhecimento 

anteriormente adquirido (SILVA & SCHIRLO, 2014). 

O conhecimento prévio é, na visão de Ausubel, a variável isolada mais 

importante para a aprendizagem significativa de novos conhecimentos. Isto é, se 

fosse possível isolar uma única variável como sendo a que mais influência novas 

aprendizagens, esta variável seria o conhecimento prévio, os subsunçores já 

existentes na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 2012). 

 

 

4. METODOLOGIA E COLETA DE DADOS 

 

O método abordado para essa pesquisa foi através de uns dos conceitos da 

teoria da aprendizagem significativa: o subsunçor. O estudo foi realizado com uma 

abordagem qualitativa, por meio de pesquisa etnográfica e pesquisa de campo. A 

abordagem qualitativa nos permite compreender o objeto estudado. 

A pesquisa teve como população educandos do terceiro ano vespertino do 

ensino Fundamental de uma escola pública municipal, localizada na zona leste de 

Porto Velho, RO.  Os dados foram coletados através de pesquisa de campo a partir 

do desenvolvimento de um plano de trabalho com uma sequência didática pautada 

na estratégia da SEI, aplicado uma vez por semana nas aulas de ciências contendo 

vinte e sete (27) alunos do turno vespertino do 3º ano de ensino fundamental.  

Todo o processo: aplicação, reação, participação e interação dos educandos 

foram registrados em diário de campo para análise das contribuições e alterações no 
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processo de aprendizagem advindas do início até o final da aplicação do plano de 

trabalho elaborado. 

O plano de trabalho elaborado pela sequência de ensino investigativa obteve 

como tema: “Pequenos pesquisadores - Construindo e observando o terrário”, sendo 

executado no período entre os meses de agosto a novembro de 2017.  

O trabalho executado na turma de 3º ano do Ensino Fundamental, em Porto 

Velho, pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência- (PIBID) em parceria com 

curso de Pedagogia, apresentou registros semanais das atividades desenvolvidas 

em diários de campo, constando no plano de trabalho e execução nove encontros 

com os educandos na supracitada turma. 

 

 

4.1 O Diálogo: Ecossistema  

No primeiro dia o plano de trabalho “Pequenos Pesquisadores: Construindo e 

Observando um terrário”, foi iniciado em forma de debate com os alunos sobre o 

tema solo: “ - Vocês sabem o que é o solo? Existe ser vivo no solo? Quais animais 

vivem no solo?” Diante dos questionamentos obtivemos as seguintes respostas: 

[...que era quente, era uma estrela ...] 

No entanto, os alunos estavam confundindo o termo “solo com sol”, como 

estratégia metodológica para discernir os conhecimentos, os alunos foram levamos 

para local externo a sala de aula, onde disponibilizava-se um local  de terra, e ali 

então, foi explicado sobre o tema solo. “- O local onde pisamos” e alguns alunos 

optaram por “sentir” a terra tocando-a, após a explanação sensorial e auditiva os 

educandos olhando para céu puderam distinguir o sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1:  Aprendendo sobre o solo. (acervo pessoal) 
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Retornamos para a sala e continuamos como o plano de atividades, os alunos 

começaram interagir de foram voluntária:[... a terra tem um núcleo onde é quente e 

tem larvas...]. Então a professora supervisora da sala nos informou que havia 

trabalhado com a turma o sistema solar e a composição da terra, e a mesma 

explicou para os alunos que a terra que eles estudaram era diferente do solo. Após, 

os esclarecimentos continuamos o debate com os alunos sobre o tema, anotamos 

na lousa sua definição, sobressaltando a importância do solo para os animais e 

plantas e também desses para com o solo. Nosso plano estava voltado para 

trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, então progredindo as 

atividades os educandos foram indagados com questionamentos: “ - Será que há 

vida no solo?” todos responderam que sim, perguntamos “tem certeza?” para tentar 

causar dúvidas, mas continuaram dizendo que sim. E continuamos com as 

perguntas: “vocês conhecem algum animal que vive no solo?” Todos responderam 

que sim e então perguntamos “Quais?” e começaram as respostas:  

[...formiga, minhoca, tapurú, inseto, tatuzinho, cobra, grilo...] 

“ - O solo é importante para esses animais?” 

[... sim ...] 

 “ - Por que?” 

[... porque lá tiramos o nosso alimento...] 

 Diante de nossos questionamentos e das interações dos alunos escrevemos 

a seguinte pergunta no quadro: Existe vida no solo?  Pedimos para que os alunos 

registrassem em uma folha essa pergunta e a respondessem, poderiam escrever 

aquilo que “achavam que tinha vida e estava no solo”. Para finalizar nossa atividade 

deste dia pedimos para que compartilhassem seus registros e fomos escrevendo no 

quadro suas respostas. 

 No segundo dia para realizamos a atividades iniciamos com indagações aos 

alunos “lembravam sobre o assunto que trabalhamos na semana anterior?” Então 

começamos uma conversa com a turma para relembrar o tema trabalhado. As 

atividades foram divididas em duas partes: teórica e prática. No primeiro momento a 

parte teórica foi explanado aos alunos “O que é o solo, como se forma e as camadas 

do solo.” Utilizado como recurso o data show cedido pela professora da escola, 

usamos slides e vídeos interativos de cunho pedagógico abordando sobre o tema 

proposto. Os vídeos proporcionados aos alunos apresentavam dois objetivos 

distintos. O primeiro vídeo totalmente lúdico, com animação infantil com objetivo de 
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despertar a curiosidade e interação dos mesmos com o tema. O segundo tratava-se 

de um vídeo técnico, porém de fácil compreensão sobre o tema em questão. 

Após os vídeos, foi realizado diálogo com alunos sobre o tema apresentado, 

os mesmos interagiram participando ativamente dos questionamentos que ocorria ao 

longo do debate. A equipe de bolsistas ficou deslumbrada com os resultados 

positivos alcançados com os vídeos. Continuamos o planejamento e seguimos com 

a explicação sobre o solo, dessa vez usamos slides. Iniciamos relembrando o que é 

solo e sua formação, e logo começamos a explicar as camadas do solo, a primeira 

imagem só mostrada às camadas e perguntamos se lembravam o nome das 

camadas, uma por uma, apenas um aluno lembrou o nome da primeira camada, 

chamada de rocha matriz ou rocha mãe. Continuamos explicando sobre as camadas 

e mostrando as imagens para que pudessem visualizar o tema a ser tratado. Em 

seguida mostramos duas imagens sobre os seres existentes solo, mais 

especificamente os seres que ficam abaixo da superfície do solo, e questionamos os 

alunos sobre aqueles seres que estavam nas imagens. Após mostramos um terceiro 

vídeo, optamos em escolher um vídeo formal, com linguagem e termos técnicos 

onde abordava a importância do solo e seus nutrientes para nossas vidas. 

 Depois de pequeno dialogo sobre o vídeo, demos continuidade aos slides, 

nesse momento começamos a falar sobre os seres que vivem abaixo da superfície, 

escolhemos noves animais (formiga, collembola, minhoca, tatuzinho de jardim, 

cobra-cega, cobra-de-duas-cabeças, escaravelho, suricato e toupeira) para explicar 

sobre eles e sua importância para solo. Em cada slide havia uma imagem de um dos 

animais selecionados e na imagem continha o nome cientifico e nome popular 

desses animais ou seja, sua classificação no reino animal.  

Os alunos estavam atentos as explicações sobre os animais e também 

estavam bastante participativos, falavam se já tinham visto algum deles, outros 

disseram [...já peguei na minhoca ...],  [ ... ela é usada como isca para pescar...], e 

acharam bem engraçado quando falamos que o escaravelho também é chamado de 

“Rola-bosta”. Para finalizar esse momento da parte teórica pedimos aos alunos que 

em seu caderno de registro desenhassem o solo que aprenderam. 

Para o segundo momento, que foi a parte prática, utilizamos um espaço da 

escola em que poderíamos explorar o solo, levamos luvas, jalecos de TNT e três 

lupas. Explicamos para os alunos como seria essa atividade e pedimos para eles 

colocarem os jalecos e luvas, e se organizassem em duas filas no lado de fora da 
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sala, e fomos para o espaço onde foi realizado a atividade de “exploração do solo”. 

Os alunos manuseavam a terra e depois realizaram um relato do que haviam 

encontrado. Todos estavam empolgados e curiosos para saber se achariam algum 

animal na terra, então começaram a mexer a terra, e acharam baratas d’agua, 

besouros de jardim, formigas, lesmas, minhocas. Alguns alunos pegavam os animais 

e vinham até nós, mostrando o que haviam achado, e mostravam também para a 

professora e para os colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi um dia bastante produtivo, os alunos estavam bastante interessados e 

eufóricos, movidos pela curiosidade de saber o que havia na terra da escola e de 

aprender mais sobre assunto. 

O terceiro dia Iniciamos nosso dialogo com os alunos fazendo perguntas 

sobre o que havíamos trabalhado com eles, “o que vocês lembram, das atividades 

realizadas? e o que aprenderam?”, todos falavam sobre a atividade que em 

mexeram na terra, e que procuravam os animais que havia por lá. Então fizemos 

algumas indagações: “Porque eles estavam lá? O que faziam lá? É importante?” 

Quais são as camadas do solo?”“. 

Em seguida iniciamos a trabalho sobre o “Terrário”. Perguntamos para turma 

se “já viram um terrário?”, em sua maioria responderam [...sim!!!...], “Então vocês 

sabem o que é um terrário?”, alguns responderam que sim, mas quando pedimos 

para esses nos falarem o que é um terrário, ficaram com vergonha de responder e 

Fig. 2: Desenhando o solo, distribuição dos jalecos e explorando o Solo. (acervo pessoal) 
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disseram que não sabiam, outros responderam o que achavam que era. Uma das 

respostas foi [...é um vaso com terra...], outro disse “[...é uma garrafa que tem terra 

dentro e plantas...]. Com isso os questionamos se  

“ As plantas e os animais poderiam fazer parte do terrário ?” 

[...sim...],  

 “O que tem no terrário?” 

E escrevendo na lousa suas respostas: 

[...minhoca, formiga, baratinha, besouro, centopéia, tatuzinho,água, terra, pedras, 

plantas, escaravelho e ar...].  

Percebemos que em sua maioria a turma desconhecia a palavra terrário, mas 

com certeza eles já tinham visto um, só não sabiam que era esse seu nome.  

Notamos que para eles a palavra terrário era intrigante, pois como que terrário 

não seria “um vaso com terra”. Logo ficaram interessados, mas decidimos não 

explicar ainda o que é um terrário. Pedimos para que alguns alunos fossem até o 

quadro e fizessem um desenho de como é um terrário. Quatro alunos se ofereceram 

para desenhar e todos desenharam representações de plantas, como flor e árvore e 

os animais que estão embaixo da terra, mas apenas dois desenhos haviam um traço 

em volta para representar que essas plantas e animais estavam dentro de um 

recipiente e também desenharam pingos de chuva. Ao terminarem falamos que os 

desenhos estavam bons e para finalizar sobre o assunto pedimos para que todos 

desenhassem em seu caderno de registros como eles imaginavam ser um terrário. 

Olhando os desenhos feitos pelos alunos, apenas um deles fez o desenho de como 

um terrário poderia ser realmente. O terrário que ele desenhou estava em uma 

garrafa. 

A próxima atividade era sobre as camadas do solo, então para relembrá-las, 

formos perguntamos sobre o que aprenderam das camadas e conforme os alunos 

respondiam, uma das bolsistas fazia um desenho no quadro de cada camada falada.  

Após, explicamos para a turma que eles deveriam construir as camadas do 

solo com massinha de modelar, eles teriam que usar a criatividade e fazer como 

acharem melhor, mas deveriam fazer todas cinco camadas estudadas conforme 

cada uma delas. 

Dividimos os alunos em três grupos e distribuímos as massinhas para cada 

grupo, houve um pouco de desentendimento entre eles porque achavam que cada 

um deveria ter uma massinha e não dividir. Logo explicamos que não era uma 
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massinha para cada pessoa mas, para o grupo, e que todos deveriam participar 

realizando a atividade e trabalhando em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficamos ansiosas para saber o que e como cada grupo iria fazer. Um grupo 

montou as camadas na mesa mesmo outro grupo montou as camadas colocando 

em cima da régua e o terceiro grupo optou por ir montando as camadas uma 

massinha em cima da outra, sem estarem encostadas em nada. Os três ficaram 

excelentes, e nos surpreenderam em como elaboraram e trabalharam em grupo, 

pois dividiram o que iam fazer entre si. E não só fizeram as camadas como também 

fizeram flor e animais para colocar na camada da superfície. 

 No quarto dia explicamos sobre o terrário, porque fazer e para que se usa um 

terrário, então preparamos um slide para responder essas indagações e também 

mostramos muitas imagens de terrários em seus diversos tipos e como montar um 

terrário. Começamos o slide com a pergunta “ O que é um terrário?”, alguns 

disseram [...um vaso que tem plantas e bichinhos...].  

Perguntamos  “Os terrários são abertos ou fechados?”, todos responderam 

[...abertos...],  perguntamos  “ Poderia haver terrários fechados ?” novamente todos 

responderam [...não...], então indagamos “ Porque os terrários são abertos ? ”, em 

suma maioria responderam [... para poder entrar ar...]. Logo, perguntamos “ Porque 

os terrários não podem ser fechado?, um aluno respondeu [... se estivesse fechado 

não iria entrar ar...], outro aluno [... se estiver fechado as plantas e os bichos iriam 

morrer...] e um terceiro aluno completou dizendo [... com o terrário fechado não iria 

entrar ar e os seres dentro dele não conseguiriam respirar...].  

Fig. 3: Representação das camadas do solo, confeccionados pelos 

alunos. (acervo pessoal) 
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Ouvindo essas respostas dos alunos, notamos que todos compreendiam a 

necessidade de seres vivos precisarem de ar (oxigênio) para viver. Percebemos o 

quão interessante seria nossa atividade de observação do terrário, pois eles poderão 

observar um terrário e entender o seu processo e para quê se faz uso desse objeto. 

Prosseguimos com a próxima pergunta: “ O que acontece depois de construir 

um terrário? ” Os alunos ficaram um poucos confusos com essa pergunta, então 

explicamos que queríamos que eles nos dissessem o que aconteceria com os 

elementos, os seres que estavam no terrário, plantas, terra, pequenos animais. Um 

aluno respondeu [...eles iriam viver lá dentro...], e os outros alunos apenas 

concordaram. Refizemos a pergunta realizada em um outro dia, “ Os terrários são 

abertos ou fechados? ” Alguns disseram que eram abertos para os seres poderem 

respirar. Outros falaram que eram fechados, para os bichinhos não fugirem. 

Começamos a explicar sobre os terrários, como é e sua funcionalidade. Após, 

mostramos imagens de tipos de terrários, iniciando com os terrários decorativos, que 

podem ser feitos com vasos, jarros, garrafas de vidro, garrafas PET e até mesmo 

com lâmpadas. Todos ficaram impressionados com os vários tipos de terrários, 

principalmente com os feitos de lâmpada, mas explicamos que esses eram apenas 

decoração de ambiente. 

Depois das imagens dos terrários decorativos, a próxima imagem que 

mostramos para os alunos, foi a de um terrário feito em caixa de vidro, dessas de 

aquário, e havia duas crianças olhando para elas. Perguntamos aos alunos o que 

estava acontecendo naquela imagem, todos responderam que eram duas crianças 

olhando para o terrário. Explicamos que aquele era um terrário no ambiente escolar, 

com uma função mais científica, que foi construído para ser observado e aprender 

mais sobre como funciona ecossistema. Mostramos diversas imagens de terrários 

em ambientes escolares, de diversos modelos, abertos e fechados, em caixas de 

aquário, jarros de vidro e garrafas plásticas. Os alunos ficaram bastante 

entusiasmados e ansiosos para também fazerem um terrário. Para finalizar apenas 

mostramos imagem bem detalhada das camadas do terrário e dos materiais 

necessários, pois essa seria uma outra atividade. 

Após o slide, iniciamos a separação dos alunos em grupos, explicamos que 

seriam feitos três terrários, um por grupo, e que eles iriam se reversar entres eles 

para fazerem a observação do terrário de seu respectivo grupo. Separamos os 

alunos em grupos de acordo com o lugar que estavam sentados. Dividimos a turma 
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em três grupos e em cada grupo os alunos escolheram um parceiro para realizarem 

a observação do terrário. Cada grupo era formado por nove alunos e cada grupo 

ficou subdividido em três duplas e um trio. 

Finalizada a parte de divisão dos grupos e duplas, explicamos a próxima 

atividade: eles iriam montar o calendário de observação do terrário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a montagem do calendário, levamos papel cartão nas cores verde, azul, 

e amarelo uma cor para cada grupo, também levamos, hidrocor, pincel, e enfeites de 

E.V.A. auxiliamos os alunos na confecção do calendário, desenhamos no quadro 

como deveria ser organizado os dias do mês da observação. Depois de feitos a 

parte de colocar os dias, eles escreveram em cada dia de segunda-feira a sexta-feira 

o nome de cada dupla que faria a observação do terrário de seu grupo naquele 

determinado dia. E continuaram a decorar seus calendários. Para finalizar nossas 

atividades desse dia os calendários foram colados na parede um ao lado do outro, 

numa altura em que os alunos pudessem conseguir olhar seus nomes e em que dia 

iriam realizar as observações do terrário. 

 

4.2 A Construção do Terrário 

No quinto dia retornamos com o assunto sobre terrário, mas atividade teriam 

objetivo a construção do terrário. Para isso cada aluno se reuniu nos grupos que 

havia sido estabelecido anteriormente, para fazerem a leitura dos materiais 

necessários para elaboração do terrário. Distribuímos para os alunos dois tipos de 

Fig. 4: Confecção do Calendário (acervo pessoal) 
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texto informativo (texto A e texto B) a respeito da construção de um terrário. Cada 

grupo recebeu seis textos, sendo três do texto A e três do texto B, apesar de serem 

dois tipos de textos ambos informavam os materiais necessários e o passo a passo 

para a montagem de um terrário. 

Após distribuir os textos, explicamos aos alunos que essa era uma parte 

importante da etapa de construir o terrário, eles deveriam fazer a leitura do texto e 

depois iriam escrever no próprio caderno de registros uma lista dos materiais 

utilizados para o terrário. Demos um tempo para que os alunos realizassem a leitura 

e a lista. E ficamos auxiliando nas dúvidas que surgiam.  

De início a atividade não agradou os alunos, pois não queriam ler o texto, uns 

alegavam que não sabiam ler, outros diziam que era chato ler e alguns afirmavam 

que estavam com preguiça. 

Visto essa indisposição dos alunos em não realizar a atividade proposta, 

decidimos perguntar a eles “Vocês querem construir um terrário?”, a resposta de 

todos foi [...sim...] perguntamos “ Vocês querem observá-lo e saber o que 

aconteceria com seres lá dentro? “, de novo todos responderam [...sim...]. Então 

destacamos que para isso acontecer, para poderem construir o terrário eles 

deveriam saber os materiais que utilizariam e como usariam, deveriam aprender o 

passo a passo de como montar o terrário, e todas essas informações estavam nos 

textos que distribuímos a eles, por isso era importante que eles realizassem a leitura 

para conhecer os procedimentos que seriam realizados por eles mesmos 

futuramente. 

Após termos feito esse pronunciamento, os alunos compreenderam que era 

importante lerem os textos para depois poderem montar o terrário. Seguiram com a 

leitura e produzindo a lista de materiais. Notamos que os alunos ao lerem os textos 

se interessaram pelo conteúdo e conversavam entre si sobre o que estavam lendo, 

alguns iam à mesa dos outros grupos para saber se estavam lendo o mesmo texto, 

se já haviam lido tal parte. No momento de produzirem a lista de materiais também 

notamos a interação entre os alunos em seus grupos, pois eles perguntavam qual 

item que um tinha colocado que outro ainda não tinha, qual item estava faltando. 

Depois que todos concluíram a lista de materiais, pedimos para que os alunos 

falassem os itens necessários pra a construção do terrário. Os itens foram: 

[... garrafa PET, pedras, terra, carvão vegetal, areia, plantas e animais pequenos e 

água...]. Conforme falavam íamos anotando no quadro suas respostas.  
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Finalizamos este dia informando aos alunos que no próximo encontro já seria 

a construção do terrário  quem quisesse poderia levar plantinhas ou bichinhos para 

colocar dentro terrário.  

 No sexto dia chegamos em sala os alunos já estavam bem ansiosos para 

iniciarmos a atividade, finalmente era o dia de construir o terrário. Mas antes de 

começarmos a montagem, fizemos um breve diálogo com alunos a respeito do 

terrário, relembrando o que havia sido abordado. Ao perguntarmos a turma o que 

era um terrário apenas um aluno respondeu. Ele disse [...um vaso com terra, plantas 

e bichinhos e que você fica observando para saber mais do meio ambiente...]. A 

partir desta resposta outros alunos começaram a falar, [...pra ficar vendo como os 

bichinhos viviam lá dentro...], [...observar se planta crescia...], [... chovia dentro do 

terrário...] Prosseguimos questionando-os “ Vocês  sabem como que fazer a 

montagem do terrário ? ”e todos responderam [... sim...], então iriamos iniciar a 

montagem. 

 Levamos todos os itens necessários para montar o terrário (recipiente de 

plástico transparente, areia, carvão vegetal, pedras, plantas suculentas, minhocas, 

formigas, cenoura, terra). Também levamos cenoura, copo de café, papel filme, 

álcool em gel, papel toalha, luvas e os jalecos TNT (utilizados no dia da atividade de 

exploração do solo que ocorreu anteriormente). Apenas um aluno lembrou e levou 

uma planta. 

 Primeiro organizamos a sala afastando as mesas e cadeiras para os cantos 

da sala, obtendo um espaço melhor onde poderíamos transitar distribuindo os 

materiais aos grupos. Cada grupo juntou quatro mesas e em cima foi colocado o 

recipiente de plástico que daria início a montagem do terrário. Os alunos colocaram 

Fig. 5: Produção Lista dos Materiais 
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os jalecos e as luvas e ficaram aguardando em seus grupos as orientações que 

daríamos para poder iniciarmos, mas todos estavam muitos eufóricos e não 

estávamos conseguindo prosseguir com o planejamento. Então pedimos mais uma 

vez para se acalmarem e explicando que atividade só começaria se todos estivem 

prestando atenção. 

Conseguimos faze-los conter um pouco da tanta empolgação para poderem 

ouvir nossas instruções, compreendíamos que era um momento de euforia, mas 

precisávamos que prestassem atenção para que pudessem construir o tão esperado 

terrário. Iniciamos com a limpeza do recipiente, uma bolsista despejou um pouco de 

álcool em gel em cada recipiente e os alunos com o papel toalha realizaram a 

limpeza, cada bolsista ficou auxiliando-os nessa parte. 

Em uma mesa colocamos os potes contendo a areia, pedras, carvão vegetal e 

terra, e questionamos aos alunos “Qual item é  colocado primeiro? “, alguns 

disseram [... a pedra ...] e outros disseram [... a areia...] logo explicamos que a pedra 

é colada primeiro, pois ela tem a função de drenar água contida naquele ambiente. 

Então seguido a ordem de grupos levamos o pote com pedras até grupo 1 para 

colocarem as pedras em seu recipiente, depois foi a vez do grupo 2 realizar o 

mesmo procedimento e em seguida foi o grupo 3, com todos do grupo participando.  

Perguntamos “ Qual será o próximo item a ser colocado?”, todos responderam que 

[...a areia...] quando perguntamos o porquê não souberam responder, e explicamos 

que areia contribui para evitar o crescimento de fungos água e apodrecimento das 

raízes, prosseguimos com alunos depositando a areia em seus recipientes. O 

próximo item era o carvão vegetal, mas também não souberam responder por que o 

usamos, e logo explicamos que ele evita o mau cheiro no terrário, ao colocarem o 

carvão no recipiente continuamos com o próximo item: terra.  
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Para esse item havíamos planejado que cada grupo fosse até o espaço que 

contem terra na escola (o mesmo espaço utilizado para atividade de exploração do 

solo realizada em dias anteriores) e pegassem um pouco para depositarem no 

recipiente e ser a última camada de terra do terrário. Mas infelizmente estava 

chovendo e não poderíamos permitir que os alunos fossem para a chuva, embora 

eles quisessem muito. Então duas bolsistas foram nesse espaço e buscaram a terra. 

Após os preencherem a última camada de terra era vez de colocar as plantas, 

tiramos as plantas suculentas dos vasinhos em que estavam e entregamos aos 

alunos de cada grupo para serem realocadas no terrário, orientamos que deveriam 

fazer um pequeno buraco na terra para depositar as plantinhas. Todos os grupos 

conseguiram colocar suas plantas dentro do recipiente, logo os alunos de cada 

grupo estavam bastante eufóricos por fazerem esta parte sem precisarem de ajuda. 

Já no momento de colocar o copinho com água dentro do recipiente não obtiveram 

esse mesmo sucesso e foi preciso ajuda-los nessa parte. Mas o próximo item a ser 

colocado era a minhoca que despertou ainda mais a euforia deles, todos queriam 

ver e pegar a minhoca. Orientamos que deveriam coloca-la com muito cuidado e que 

não poderiam ficar mexendo nela, nem balaçando o pote. Quando a chuva passou 

alguns alunos foram no espaço que havíamos retirado a terra procurar mais bichos 

para colocarem em seus terrários, voltaram com minhocas e formiga, e ainda teve 

uma aluno que achou uma lesma, por último colocaram a cenoura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6:  Construindo o terrário. (acervo pessoal) 

Fig. 7: Contemplando os terrários finalizados. (acervo pessoal ) 
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Depois colocamos os recipientes de cada grupo em cima de uma mesa e 

pedimos para que todos os alunos observassem os terrários produzidos e depois 

sentassem-se no chão pois ainda faltava fazer uma parte. Questionamos se o 

terrário que estávamos fazendo era do tipo aberto ou fechado e eles responderam 

[...fechado...]. E os questionamos sobre qual parte que faltava e responderam 

[...fechar o terrário...]. Ao perguntamos o “Porque?” responderam [...para os bichos 

não fugir...] e [...tem que fechar para poder ver o que vai acontecer...]. Então 

fechamos os três terrários com papel filme e os colocamos em um espaço da 

instante da sala aula cedido pela professora. 

Para finalizar passamos as ultimas orientações para os alunos, agora que o 

terrário estava pronto, eles deveriam fazer as observações do terrário todos os dias, 

de acordo com os dias agendados de cada dupla e trio de seu próprio grupo. E que 

deveriam fazer os registros do que observaram e do dia bem seu caderno de 

registro. 

Ao final da atividade notamos a satisfação dos alunos em poderem montar o 

terrário e depois observar ele pronto e exposto em canto da sala. 

 

4.3 O que está acontecendo no terrário? 

 No sétimo dia a atividade foi de acompanhar as anotações dos alunos nos 

cadernos de registros, ouvir seus relatos do que observaram no terrário, e também 

ouvir suas hipóteses sobre que está acontecendo e porque está acontecendo no 

terrário. 

 Iniciamos perguntamos aos alunos o que haviam observado no terrário, todos 

responderam [...choveu!...]”. Já que todos falaram que choveu, perguntamos o que 

aconteceu e como estava o terrário, as respostas foram: [...estava pingando...], 

[...ficou embaçado...], [...o vapor fez chover...], [...o vapor subiu e depois caiu, e aí 

ficou pigando...]. 

 Perguntamos se eles viram algum animal se mexendo na terra, responderam 

[...minhoca...], [...lesma...], [...tatuzinho...], [...formiga...]. Alguns alunos relataram que 

“[... a minhoca subiu na parede do terrário e caiu no pote com água e morreu...], daí 

perguntamos o que acham que aconteceu para a minhoca ter caído, um aluno 

respondeu [...porque estava molhado...] e outro disse [...quando estava subindo 

escorregou e caiu dentro da agua...]. 
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Questionamos se tinha sido apenas a minhoca que morreu e todos 

responderam [...não!!!...], [...as plantas também morreram...] e então os indagamos 

do porque as plantas terem morrido e suas respostas foram: [...por causa do sol...], 

[...precisam da luz do sol para sobreviver...], [...por causa do solo...], [...precisa de 

água...]. 

Decidimos fazer outra indagação sobre quem havia morrido primeiro: as 

minhocas ou plantas, os alunos responderam que foram as minhocas, então 

perguntamos a eles se não foi esse o motivo das plantas terem morrido, houve 

diversas respostas um aluno respondeu que [...é porque elas ficaram tristes...], outro 

disse [...a minhoca ficou fedorenta e a planta morreu...], [...o fedor matou a planta...], 

[...a minhoca ajudava a planta a sobreviver e quando a minhoca morreu a planta 

morreu também...], [...a minhoca ajuda a planta e planta faz o ar circular...]. 

Ao perguntamos das formigas e o que elas estavam fazendo lá dentro eles só 

disseram que [...estavam debaixo da terra...] E também perguntamos sobre a 

cenoura que havíamos colocado lá, um aluno respondeu que [...ela está começando 

a mofar...], outro disse que [...apodreceu...], [...estava com parte preta...], outro ainda 

falou que [...a minhoca estava comendo a cenoura...]. 

Após termos feitos essas indagações para os alunos, pedimos para que as 

duplas que haviam feito à observação do terrário de seu grupo lessem seus 

registros, alguns alunos estavam com vergonha de falar e então leram bem baixo e 

somente para nós bolsistas ouvirmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de apresentarem seus registros, olhamos suas anotações feitas no 

caderno de registros e notamos que em sua maioria fez os registros das 

Fig. 8: Apresentação das observações realizadas. 
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observações e colocando o dia que haviam feito como havia pedido para realizarem. 

Ao final das atividades desse dia notamos que os alunos compreendiam a 

funcionalidade do terrário e as mudanças ocorridas no mesmo. 

No oitavo dia iniciamos nossa atividade perguntando a turma se conheciam o 

ciclo da água. Todos responderam que [...sim!...] e disseram [... quando água se 

transformava em vapor e depois virava chuva...]. Percebemos que os alunos já 

possuíam certo conhecimento a respeito de como funciona, logo, dissemos que 

estavam certos, mas que acontecia mais fenômenos ainda nesse ciclo e que era 

sobre isso nossas atividades de hoje. Primeiro os alunos assistiram a um episódio 

do desenho ‘O Show da Luna’ com o título ‘Como a água vira chuva’. Ao iniciar o 

episódio estavam bem entusiasmados, pois todos gostavam desse desenho, mas 

explicamos que deveriam prestar bastante atenção, já que no desenho ela explica o 

que acontece para a água virar chuva. Ao terminar o episódio perguntamos se 

haviam entendido a história que passou no desenho. Os alunos disseram [... Luna 

se transformou em gota e depois ela subiu para as nuvens e estavam explicando o 

que acontecia para chover...] 

 Passamos outro vídeo, para a turma, também em animação, neste segundo 

vídeo seu conteúdo obtinha mais informações científicas, porém com uma linguagem 

clara e fácil compreensão. Logo após esse vídeo seguimos exibindo as imagens do 

ciclo da água, nas imagens mostram o fenômeno ocorrido e o nome desta esta ação. 

Notamos que os alunos gostavam desse tipo de material, pois sempre ficavam 

atentos tantos as imagens e seus detalhes quanto a explicação que era apresentada 

e como consequências se tornavam mais participativos. 

 Explicamos para os alunos sobre o ciclo da água e sua ocorrência. Os 

processos de evaporação, condensação, precipitação e infiltração que estavam 

ilustrados nas imagens. Também falamos da importância do ciclo da água para a 

manutenção da vida no planeta, e os alunos complementaram dizendo [... por isso 

que não se deve poluir os rios e oceanos...]. 

 Para finalizar essa atividade, colocamos uma imagem do ciclo da água com 

seus processos enumerados de um a cinco, em cada número estava acontecendo 

um processo do ciclo da água e eles deveriam dizer qual era esse processo. Todos 

estavam conseguindo identificar os processos ocorridos, principalmente o da 

evaporação, então perguntamos o que era a evaporação e responderam [...que era 

o calo...], [...o vapor...], [...quando água é vapor e sobe para as nuvens...] e ainda um 
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aluno respondeu [...é quando o sol, faz muito calor e água fica um pouco 

transparente e vai subindo para nuvens...]. Mas percebemos que ainda tinham 

dificuldades em lembrar o nome “condensação e precipitação”. 

Antes da próxima atividade pedimos para que os alunos nos dissessem como 

é o processo do ciclo da água. E dos alunos respondeu [...primeiro a água vira 

vapor, depois do vapor ela sobe de novo para as nuvens, depois é o arco-íris e 

depois ela vai cair, e depois de novo a mesma coisa, ela vai subir...].  E para finalizar 

as atividades desse dia os alunos desenharam em seu caderno de registros o ciclo 

da água, identificando os processos que ocorrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No último dia de atividade os alunos deveriam preencher o relatório sobre as 

observações realizadas. Mas primeiro iniciamos um diálogo com eles sobre o que 

aprenderam os assuntos que abordamos nas atividades realizadas. Eles foram 

falando sobre o vídeo do solo, que explicava sobre as camadas do solo, a rocha 

mãe ou rocha matriz e também sobre a importância do solo. Disseram que gostaram 

quando foram mexer na terra, e viram as minhocas, e outros bichinhos. Também 

falaram do dia que fizeram o terrário, como foi que montaram. E também disseram 

que aprenderam sobre o ciclo da água.  

 Após esse momento pedimos para que sentassem em seus respectivos 

grupos e que agora eles iriam fazer o relatório. Logo de início ficaram assustados e 

disseram que não queriam fazer. Mas explicamos que essa a última parte para 

finalizarmos nossas atividades sobre o terrário. Mostramos para eles as folhas que 

foram entregues e esclarecemos que deveriam preencher com o dia em que fizeram 

Fig. 9:  Ilustrações dos alunos. (acervo pessoal) 
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a observação, os nomes das duplas que realizaram a observação naquele dia e os 

registros feitos da observação em que estavam em seus cadernos de registros. 

Cada dupla preenchia seu próprio dia de observação, assim todos fazem parte da 

escrita de seu relatório de grupo. Ao finalizarem grampeamos a capa feita 

identificando cada grupo e entregamos aos alunos para poderem visualizar o que 

havia feito, e pudemos presenciar a reação alegre e positiva que sentiam deles 

mesmos por terem feito tal trabalho. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O estudo foi relevante por destacar a aprendizagem significativa como 

condição essencial para o processo ensino aprendizagem. A vida cotidiana exige 

pessoas com versatilidade para agir em diferentes contextos sociais e para que 

nossos alunos adquiram essa autonomia precisam aprender significativamente e não 

somente para responder às avaliações escolares. 

Como comenta Carvalho (2013), a importância está na existência de um 

problema para início da construção do conhecimento e investigar o quanto a criança 

já sabe previamente sobre o problema em destaque. Pois nenhum de nós é vazio, a 

ponto de nada saber sobre determinado assunto, e este saber deve ser valorizado 

para que sobre ele possa ser alicerçado o real conhecimento. 

A SEI demonstra ser um recurso riquíssimo para se trabalhar em sala de aula, 

pois proporciona inúmeras questões, abrangendo ramos como as visões científicas, 

tecnológicas e filosóficas, dentro do eixo maior construindo um terrário nossa 

temática em questão.  

O ensino de Ciências nas séries Iniciais deverá propiciar a todos os cidadãos 

os conhecimentos e oportunidades de desenvolvimento de capacidades necessárias 

para se orientarem nesta sociedade complexa, compreendendo o que se passa à 

sua volta, tomando posição e intervindo na sua realidade. O ensino de Ciências com 

seus métodos, linguagem e conteúdos próprios deve promover a formação integral 

do cidadão, como ser pensante e atuante, e como co-responsável pelos destinos da 

sociedade.  

Tendo em vista as leituras realizadas e a análise dos resultados obtidos 

através da presente pesquisa, é possível considerar que para trabalhar a disciplina 
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de ciências, o laboratório escolar não se torna imprescindível, mas as didáticas 

empregadas pelo professor influência diretamente na aprendizagem dos alunos e na 

busca incessante por conhecimento.  

A presente pesquisa ampliou os conhecimentos na área ensino investigativo 

em ciências, priorizando a importância das práticas, que se restringia ao espaço da 

sala de aula e laboratório agora precisa abranger os recursos tecnológicos, 

acompanhamento dos projetos, buscando novas estratégias que visam conectar as 

experiências com a realidade dos alunos. 
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