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RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma Sequência Didática Investigativa (SDI) desenvolvida 

com estudantes dos 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II de um Colégio particular 

localizado na cidade de Ervália/MG. O assunto central desta SDI versava sobre o Reino 

Plantae, conteúdo trabalhado nas turmas analisadas. A SDI foi desenvolvida em dez 

semanas e estimulava os estudantes a realizarem pesquisas e a trabalharem 

colaborativamente, visando solucionar as questões propostas. Ao término da SDI os 

estudantes responderam um questionário semiaberto que avaliava a proposta de ensino 

implementada. As respostas foram analisadas sob a ótica da Pesquisa Quantitativa em 

Educação e com base na Análise de Conteúdo proposta por Bardin, possibilitando 

(re)interpretar as múltiplas contribuições da SDI para as práticas investigativas 

interdisciplinares e contextualizadas no Ensino de Ciências. Os resultados sinalizaram 

que a SDI favoreceu a construção de espaços colaborativos que contribuem para 

intercâmbios entre as disciplinas e a contextualização, articulando os conceitos com 

aspectos atitudinais. Conclui-se que atividades desta natureza são indispensáveis para a 

Educação em Ciências, podendo favorecer com que os estudantes assumam posturas 

críticas diante de situações-problemas que envolvam conceitos científicos e que os 

relacionem com situações que perpassam as Ciências e as suas relações com o meio 

sociocultural. 

 

Palavras-chave: Sequência Didática Investigativa, Ensino de Ciências, Formação de 

Professores, Interdisciplinaridade.  

 

INTRODUÇÃO 

 A escola constitui-se um importante espaço para a socialização, 

compartilhamento de experiências, intercâmbio cultural e o desenvolvimento de 

múltiplas atividades que podem favorecer a formação cidadã. É fundamental que os 

estabelecimentos escolares estejam atentos às questões intrínsecas à sociedade e ao 

contexto dos estudantes, de modo a contribuir para uma formação que possibilite 

posturas críticas e tomadas de posição que aliem os conteúdos conceituais com 

situações inerentes à vida cotidiana (DUARTE e ODETTI, 2015). Assim, considera-se 
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importante que os docentes ressignifiquem-se, para que a escola continue assumindo 

seus papéis na formação dos estudantes, de acordo com as questões atuais que 

perpassam a Educação, sobretudo, à Educação em Ciências. 

 Uma das maneiras de se propor atividades sequenciadas vinculadas à realidade 

dos estudantes é por meio de Sequências Didáticas (SD). É possível, por intermédio de 

uma SD, incorporar uma série de estratégias metodológicas que estimulem os 

estudantes a participarem das atividades e possibilitem aos docentes criarem ambientes 

que propiciem a interdisciplinaridade e a contextualização (AMORIM, SOUZA e 

TRÓPIA, 2010), além da argumentação (MOTOKANE, 2015). 

O termo SD apresenta várias definições, mas no nosso entendimento tal termo 

aproxima-se do que Zabala (1998, p. 18) expõe como “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, 

e que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos(as) professores(as) quanto pelos 

estudantes”. Assim, cremos que a SD é uma estratégia metodológica que se bem 

delimitada pelo docente, poderá proporcionar um espaço dialógico na sala de aula e, 

consequentemente, um espaço verossímil de formação cidadã. Em contrapartida, os 

estudantes poderão ter a oportunidade de expor e discutir suas ideias, criar e levantar 

hipóteses e estabelecer diálogos com o meio sociocultural em que se encontram 

inseridos (SANTOS et al., 2016). 

 Aliada à Sequência Didática, tem-se o Ensino de Ciências por Investigação 

(ENCI). Zômpero e Laburú (2011, p. 70) salientam que o ENCI tem o potencial para “o 

aprimoramento do raciocínio e das habilidades cognitivas dos estudantes, e também a 

cooperação entre eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do trabalho 

científico”. Nesse sentido, propor Sequências Didáticas Investigativas (SDI) pode 

permitir aos estudantes saírem do seu ambiente de conforto, rompendo com o ritmo das 

aulas expositivas, além de propiciar um espaço de construções de ideias científicas 

ancoradas na investigação. Isso demanda que o estudante seja um indivíduo ativo, de 

modo a debater, pesquisar, levantar hipóteses e tomar decisões diante da 

problematização que lhe é apresentada. Além disso, salienta-se a importância do 

ambiente colaborativo e do trabalho aos pares propiciado pelas SDIs (SEDANO e 

CARVALHO, 2017). O ambiente colaborativo favorecido por estas atividades pode 

proporcionar ao estudante entender que o conhecimento é construído conjuntamente e 

que nada acontece isoladamente, valorizando o trabalho em equipe. 
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 Trivelato e Tonindantel (2015) apontaram algumas características desejadas para 

as SDIs voltadas ao Ensino de Biologia: 

Uma sequência didática de Biologia baseada em investigação deve 

incentivar e propor aos alunos a) uma questão-problema que 

possibilite o engajamento dos alunos em sua resolução, b) a 

elaboração de hipóteses em pequenos grupos de discussão, c) a 

construção e registro de dados obtidos por meio de atividades 

práticas, de observação, de experimentação, obtidos de outras fontes 

consultadas, ou fornecidos pela sequência didática; d) a discussão dos 

dados com seus pares e a consolidação desses resultados de forma 

escrita e; e) a elaboração de afirmações (conclusões) a partir da 

construção de argumentos científicos, apresentando evidências 

articuladas com o apoio baseado nas ciências biológicas. 

(TRIVELATO e TONINDANTEL, 2015, grifo nosso) 
 

 Diante do exposto, o trabalho em questão versa sobre uma SDI que abarca o 

Reino Plantae desenvolvida com os estudantes do 6º e 7º Anos na disciplina de 

Ciências. As considerações realizadas por Trivelato e Tonindantel (2015) sobre o 

Ensino de Biologia corroboram com o Ensino de Ciências nos anos iniciais, sobretudo 

pela gama de conteúdos relativos ao universo biológico que são abordados nestes níveis 

de ensino. Assim, este trabalho apresenta um recorte da SDI intitulada “Cuidar das 

Plantas é cuidar da vida”, avaliando as contribuições e o potencial destas atividades para 

a formação cidadã dos estudantes.  
 

PERCURSO METODOLÓGICO 

A SDI descrita nesse trabalho foi desenvolvida com 31 estudantes (sendo 15 

estudantes do 6º Ano e 16 do 7º Ano) de um Colégio particular situado na cidade de 

Ervália (MG). O conteúdo desenvolvido na SDI foi referente ao Reino Plantae, visto 

que, os estudantes das duas turmas selecionadas estavam estudando assuntos 

relacionados ao reino das plantas, cada qual com seus aprofundamentos conceituais no 

conteúdo em questão. Desse modo, a SDI aqui apresentada foi construída para atender 

as duas turmas considerando suas bagagens socioculturais e trajetórias escolares e 

adaptadas de acordo com o nível de ensino. Desse modo, o trabalho em questão centra-

se em descrever aspectos globais da SDI executada nas duas turmas e suas 

potencialidades para à Educação em Ciências. 

 A Sequência Didática foi estruturada para ser desenvolvida em 10 semanas. O 

objetivo central dessa proposta era de que os estudantes acompanhassem a germinação 

das sementes e identificassem a qual planta ela correspondia, com base em suas 

pesquisas e leitura crítica de mundo, além de possibilitar que eles tivessem contato com 
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uma educação científica propiciada pelas etapas do Ensino de Ciências por Investigação 

(ERDURAM e JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, 2008).  

As sementes foram escolhidas pelo professor e correspondia a hortaliças e 

leguminosas de fácil crescimento e identificação, dentre elas a alface, ervilha, pimentas, 

cebolinha e cenoura. Além disso, os estudantes contaram com a ajuda dos pais nesta 

identificação e nas etapas de crescimento e desenvolvimento da planta, valorizando o 

trabalho colaborativo fora dos muros da escola. 

Para início das atividades, cada estudante recebeu uma semente com um código 

e tinha que apresentar um relatório completo do desenvolvimento dessa semente, bem 

como descrever a que planta ela correspondia. As três primeiras semanas foram 

realizadas no laboratório da escola e o restante do projeto foi desenvolvido em casa. O 

relatório foi escrito por meio de um diário de bordo que acompanhou os estudantes 

durante toda a SDI e foi entregue ao professor no final do projeto. O Quadro 1 apresenta 

a sequência de aulas semanais desenvolvidas e os assuntos que permearam as 

discussões. 

 

Quadro 1: Atividades desenvolvidas durante a SDI sobre as plantas. 

Fonte: Os autores. 

 

ORDEM DAS SEMANAS TEMÁTICA DA(S) ATIVIDADE(S) 

1ª Início do projeto: Distribuição das sementes 

2ª Análise do Solo: Adubação 

3ª Acompanhamento do projeto: Germinação das sementes 

4ª Discussão sobre as características do Reino Plantae 

5ª Importância de cuidar das plantas 

6ª 
Acompanhamento do projeto: Desenvolvimento das 

sementes 

7ª Poesia e Plantas: Qual a relação? 

8ª Esquematização do projeto 

9ª Socialização dos resultados 

10ª Questionário de avaliação das atividades 
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 Neste trabalho serão discutidas as respostas dos estudantes, com base em duas 

questões desenvolvidas ao longo do projeto: (i) Você aprendeu conteúdos de outras 

disciplinas durante o desenvolvimento desse projeto? Justifique sua resposta; (ii) Qual 

a relação desse projeto com a sua vida? Buscou-se com estas questões de pesquisa 

analisar o caráter contextual e interdisciplinar da SDI.  

Utilizou-se a análise quantitativa na primeira questão, buscando extrair os dados 

e, consequentemente, fornecer subsídios que possibilitem uma interpretação 

aprofundada da questão em análise (GATTI, 2004). Já para a segunda questão, foi usada 

a Análise de Conteúdo de Bardin (BARDIN, 2013), devido à pluralidade de respostas 

obtidas (categorias). A Análise de Conteúdo consiste em três etapas distintas: (i) pré-

análise; (iii) exploração do material; e (ii) interpretação dos dados visando resgatar as 

múltiplas interpretações que as respostas podem gerar correlacionando as inferências 

realizadas pelos pesquisadores com o referencial teórico da pesquisa (SILVA e FOSSÁ, 

2015). 

Para a Análise de Conteúdo, cada estudante recebeu uma codificação na pré-

análise, por exemplo, A6-1 onde o número 6 indica que o estudante está matriculado no 

6º Ano e o 1 seguinte indica que foi o primeiro estudante analisado variando de 1 a 15. 

Para o sétimo ano, seguiu a mesma linha de raciocínio, apenas alterando o número 6 por 

7, indicando a mudança de turma. As respostas dos estudantes foram em seguida 

categorizadas, permitindo analisar os dados pormenorizadamente e tecer conexões com 

a interdisciplinaridade e a contextualização presentes no desenvolvimento desta SDI. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para a primeira questão analisada, o Gráfico 1 apresenta as respostas dos 

estudantes. Com base nesse gráfico, verificou-se que dezesseis estudantes conseguiram 

identificar diferentes componentes curriculares durante o desenvolvimento da SDI 

(Geografia, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e História). Muitos destes 

estudantes indicaram mais de uma disciplina envolvida durante o desenvolvimento da 

SDI, o que resultou em um maior número de manifestações. Isso demonstra o caráter 

interdisciplinar da atividade, podendo propiciar aos estudantes compreenderem que o 

conhecimento está interrelacionado com diferentes áreas do saber. Em contrapartida, 

verificou-se que há muito no que avançar. Segundo Pombo (2004) é necessário superar 

o caráter fragmentado e disciplinar do conhecimento, de modo que os estudantes 

possam compreender a dimensão conceitual em sua totalidade. É a partir desta 
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compreensão que se inicia o processo de interpretação do que se aprende, estabelecendo 

conexões com a vida cotidiana. No Gráfico 1, verifica-se que seis estudantes não 

aprenderam conteúdos de outras disciplinas durante o desenvolvimento das atividades, 

oito não responderam e um não citou nenhuma disciplina, o que permite inferir que tais 

estudantes também não estabeleceram correlações entre os assuntos abordados pela SDI 

e outros componentes curriculares presentes neste nível de ensino. 

 

Gráfico 1: Disciplinas aprendidas pela SDI sobre o Reino Plantae. 
Fonte: Os autores. 

 

 O Gráfico 1 também demonstra que oito estudantes disseram que a Geografia 

estava presente na SDI e outros sete indicaram a Matemática. Isso foi possível devido às 

atividades desenvolvidas ao longo da SDI pelo professor, que sugeria pesquisas 

envolvendo o solo, adubação e clima, conteúdos estes que permeiam o universo da 

Geografia. Com relação à Matemática, os estudantes utilizaram régua e transformação 

de medidas para acompanhar o crescimento da planta ao longo dos trabalhos e, apesar 

do ambiente cooperativo e da utilização de recursos matemáticos, muitos ainda não 

conseguiram evidenciar a relação desta disciplina com a SDI proposta. A seguir são 

apresentadas falas dos estudantes que ilustram os resultados mostrados no Gráfico 1. 

 

Eu aprendi sim. Este projeto aprimorou minhas habilidades na língua portuguesa (pelo 

fato de eu ter que relatar tudo no diário de bordo) e até mesmo na Geografia, pois em 

uma certa matéria discutimos sobre o solo, a agricultura e o plantio. (A6-6) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Geografia

Língua Portuguesa

Matemática

História

Língua Inglesa

Não responderam

Não aprenderam conteúdos de outra disciplina

Não mencionaram nenhuma disciplina
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Durante o desenvolvimento desse projeto eu aprendi, além de Ciências, um pouco mais 

de Geografia, pois para plantar uma planta devemos dar atenção ao clima propício 

para o desenvolvimento, qual local apresenta esta temperatura, qual é o melhor tipo de 

solo e adubo que eu devo usar para a germinação da minha planta, entre outros fatores 

que envolvem a disciplina de Geografia e Ciências. (A7-3) 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho desse projeto, pude aprender conteúdos de 

Geografia, pois nesta matéria aprendemos sobre a diversidade de solos e suas 

características, e o solo, foi um importante fator nesse processo já que tivemos que 

escolher e preparar uma terra ideal para cultivarmos nossas plantas. (A7-16). 

 

 No tocante à questão “Qual a relação desse projeto com a sua vida?”, as 

respostas foram analisadas a luz da Análise de Conteúdo de Bardin (2013), conforme 

apresentado no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Categorias emergidas da questão de análise da SDI. 

Fonte: Os autores. 

 

  Verifica-se no Quadro 2 as categorias que emergiram da análise da questão 2. 

Com base nas categorias, pode-se inferir que os estudantes apreenderam conteúdos que 

vão além dos conceituais. A Educação em Ciências vem, tradicionalmente, 

desenvolvendo uma série de atitudes científicas, de modo que os estudantes não apenas 

reproduzam fielmente competências e habilidades atribuídas à Ciência, mas comece a 

questionar os conceitos abordados nas aulas. Isso vai de encontro aos ideais 

CATEGORIAS (N=34) MANIFESTAÇÕES 

Ser humano e plantas são 

seres vivos que requerem 

cuidados semelhantes (15) 

Necessitam de água para crescer (2); Plantas são 

semelhantes a nossa vida (5); Requerem água e 

cuidado (2); precisam de carinho (1); Se alimentam 

(2); Se reproduzem (1); respiram (2) 

As plantas são essenciais 

para a vida (8) 

Responsáveis pela existência da vida no planeta (6); 

representam a vida (1); Purificam o ar (1) 

Promove a conscientização 

(7) 

Conscientiza a cuidar de árvores e do planeta (4); 

Pensar mais no planeta (1); A ser mais cuidadoso (1); 

Abrir mais a mente (1) 

Auxilia no cuidado com o 

Planeta/Sociedade (2) 
Cuidar das plantas ajuda a cuidar do planeta (2) 

Possibilita a organização e 

a responsabilidade (2) 
Organizar melhor o meu dia (2) 
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construtivistas, que buscam um ensino pautado na aprendizagem por descoberta e que 

foge dos modelos meramente reprodutores de informações (VASCONCELOS, PRAIA 

e ALMEIDA, 2003). Logo, ao desenvolver uma SDI é necessário que o professor 

proporcione situações de aprendizagem que possibilite aos estudantes se posicionarem, 

(re)construírem hipóteses e (re)criarem suas argumentações, tudo isso mediado por uma 

participação ativa e engajada, de modo a ser possível associar o desenvolvimento das 

atividades ao seu contexto de vida. 

 Pozo e Crespo (2009) salientam três atitudes que devem ser promovidas 

conjuntamente com os estudantes no Ensino de Ciências: (i) atitudes com respeito às 

Ciências; (ii) atitudes com respeito à aprendizagem da Ciência; e (iii) atitudes com 

respeito às implicações sociais da Ciência. Tais atitudes estão articuladas com os 

conteúdos atitudinais e corroboram com as categorias apresentadas, que representam 

atitudes importantes citadas pelos estudantes, dentre elas o cuidado, a conscientização, a 

responsabilidade e a organização. Ou seja, os estudantes perceberam que os conceitos 

científicos possibilitam diálogos importantes com outras esferas da vida cotidiana e que 

estão presentes fora da escola, proporcionando, além da aprendizagem de novos 

conteúdos, uma contextualização efetiva que vai além da simples exemplificação. 

 As duas primeiras categorias ressaltam o diálogo que os estudantes conseguiram 

estabelecer entre a SDI e o contexto ao qual se inserem. Isso favoreceu a 

contextualização das atividades realizadas a partir da construção de significados 

favorecidos pelas atividades investigativas promovidas pela SDI. Wartha, Silva e 

Bejarano (2013) apontam que a construção de significados está arraigada à incorporação 

de relações vivenciadas e valorizadas no contexto. Nesse sentido, constata-se que os 

estudantes conseguiram associar o seu contexto com o conteúdo abarcado pela SDI, 

visto que, as duas primeiras categorias “ser humano e plantas são seres vivos que 

requerem cuidados semelhantes” e “as plantas são essenciais para a vida” totalizam 67% 

das manifestações, apontando que a SDI foi efetiva e favoreceu a criação de situações 

de aprendizagem que propiciaram a contextualização e a interdisciplinaridade. Os 

excertos das falas dos estudantes apresentados a seguir exemplificam as categorias 

discutidas neste trabalho. 

 

Em minha opinião, esse projeto me deu um pouco de esperança, pois se cada um fizesse 

o mesmo e plantasse sequer uma plantinha, o mundo estaria mais bonito e mais 
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saudável. Esse projeto também me deu mais responsabilidade, atenção, o que se 

relacionou totalmente à minha vida. (A7-14) 

 

A relação desse projeto com a minha vida é que as plantas, como já dito antes, são 

essenciais para a vida, fornecendo uma série de produtos, remédios, abrigo para 

animais, oxigênio, etc. Estamos plantando agora, mas temos que plantar depois, pelo 

bem da natureza; sem as plantas nós não estaríamos aqui. (A7-10) 

 

Este projeto propôs a mim cuidar de uma planta, o que gerou um certo padrão para 

que isso acontecesse. Afinal, todos os dias eu ia aguar ela e ver se algo tinha crescido, 

germinado. Ou seja, eu tive que organizar melhor o meu dia. (A6-6). 

 

Pautados nesta SDI, notamos que características como a interdisciplinaridade, o 

resgaste do interesse e a curiosidade dos estudantes e o momento dialógico foram 

elementos potencializados por meio das atividades aqui descritas (BASTOS et al., 2017) 

e que corrobora com a metodologia pautada em sequências didáticas investigativas 

(CARVALHO, 2013). Em contrapartida, há uma série de desafios na formação de 

professores que podem ser limitadoras durante o processo de implementação de 

sequências didáticas, dentre elas, a falta de recursos didáticos e o tempo de execução 

(BASTOS et al., 2017). Na análise da SDI implementada sobre o Reino Plantae, 

observa-se ainda que as problematizações foram surgindo progressivamente 

contribuindo para o estabelecimento de um movimento dialógico nas aulas (SOLINO e 

SASSERON, 2018) que possibilitou uma maior interação entre o professor e o 

estudantes e entre os estudantes propiciando situações de aprendizagem que favoreceu a 

compreensão dos conceitos biológicos relacionados ao reino das plantas, trabalhados 

nas turmas de 6º e 7º anos do Ensino Fundamental II.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho apresentou uma SDI desenvolvida em um contexto de escola 

particular em uma cidade do interior de Minas Gerais. Após a implementação da SDI 

constatou-se a aceitação e o engajamento dos estudantes para desenvolverem as 

atividades propostas, além das conexões estabelecidas entre as atividades com práticas 

interdisciplinares e contextuais. Durante a realização das atividades, evidenciou-se o 

interesse dos estudantes pelas atividades, sobretudo, pelo caráter investigativo que cada 

uma das atividades requeria dos educandos. 
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A partir da SDI implementada, verificou-se que os estudantes ainda possuem 

dificuldades de tecerem relações sobre o que se aprende com outros componentes 

curriculares. O currículo do Ensino Fundamental acabou contribuindo para a 

fragmentação e disciplinarização dos conteúdos, afastando-se das práticas 

interdisciplinares. Isso é intensificado quando se analisa o contexto de um colégio 

particular que prioriza, sobretudo, o aspecto conteudista sem estimular que os docentes 

criem espaços colaborativos para práticas interdisciplinares. Em contrapartida, quando 

se pensa na formação cidadã, acreditamos que um ensino que propicie ao estudante 

assumir posturas críticas e a se posicionar diante dos conceitos científicos abordados, 

favorece o seu desenvolvimento frente às inúmeras situações problemas que perpassam 

a sociedade. Logo, faz-se necessário, apesar do baixo incentivo de tais práticas nos 

contextos escolares das escolas privadas, que o docente assuma sua identidade 

profissional e implemente ações que contribua para uma formação mais democrática e 

reflexiva, articulada com as diferentes esferas do conhecimento. 

 No tocante à contextualização, verificou-se que os estudantes conseguiram 

associar satisfatoriamente as atividades incorporadas pela SDI com aspectos da vida 

cotidiana. Após a análise das respostas dos estudantes, constatou-se que a SDI 

favoreceu uma reflexão crítica e reflexiva sobre conteúdos envolvendo o Reino Plantae 

em algumas situações contextuais. Ainda, por meio das respostas colocam-se em 

evidência os conteúdos atitudinais, que muitas vezes são silenciados em detrimentos dos 

conteúdos conceituais nas aulas de Ciências e foram citados pelos estudantes durante o 

desenvolvimento desta SDI. Logo, é indispensável que se discuta posturas e valores por 

meio de atividades diversificadas na Educação em Ciências, de modo que os estudantes 

assumam cada vez mais atitudes fundamentadas em argumentações consistentes e 

coerentes sobre as mais diversas situações da vida cotidiana.  

 

REFERÊNCIAS 

AMORIM, P.; SOUZA, C. P.; TRÓPIA, G. Interdisciplinaridade, contextualização e 

pesquisa-ação: Influências de um curso de formação continuada de professores de 

Ciências na prática docente. Atos de Pesquisa em Educação, v. 5, n. 2, p. 189-208, 

2010. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2013.  



IX Encontro Regional de Ensino de Biologia - RJ/ES 

 (Re)Construindo práticas de esperança no ensino de Ciências e Biologia 

 Colégio de Aplicação da UFRJ e Colégio Estadual Ignácio Azevedo do Amaral  

IX EREBIO RJ/ES – Rio de Janeiro / RJ – 15 a 17 de julho de 2019 

 

BASTOS, M. R.; SILVA-PIRES, F. E. S.; FREITAS, C. A. V.; TRAJANO, V. S. A 

utilização de sequências didáticas em biologia: revisão de artigos publicados de 2000 a 

2016. In: XI ENPEC - XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 

2017, Florianópolis. Anais... Florianópolis: UFSC, 2017. 

CARVALHO, A. M. P. O ensino de ciências e a proposição de sequências de ensino 

investigativas. In: CARVALHO, A. M. P. (org.). Ensino de ciências por investigação: 

condições para implementação em sala de aula. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

DUARTE, A. C. S.; ODETTI, H. S. A utilização de sequências didáticas em projetos de 

investigação em educação científica, desenvolvidos na Argentina. In: Anais do XVII 

Encontro Nacional de Didáticas e Práticas de Ensino, 2014, Fortaleza. Anais... 

Fortaleza: UECE, 2014.  

ERDURAM, S.; JIMÉNEZ-ALEIXANDRE, M. P. Argumentation in Science 

education: perspectives from classroom-based research. Dordrecht: Springer 

Science, 2008. 

GATTI, B. Estudos quantitativos em Educação. Educação e Pesquisa, v. 30, n.1, p.11-

30, 2004. 

MOTOKANE, M. T. Sequências didáticas investigativas e argumentação no ensino de 

ecologia. Ensaio, v. 17, n. especial, p. 115-137, 2015. 

POMBO, O. Interdisciplinaridade. Ambições e limites. Lisboa: Relógio d’Água, 

2004. 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A Aprendizagem e o Ensino de Ciências: do 

conhecimento cotidiano ao conhecimento científico. 5a. Edição. Porto Alegre: 

Artmed, 2009. 

SANTOS, V. M. F.; COUTINHO, F. Â. ; SILVA, F. A. R. A proposta teoria ator rede 

para a construção de sequência didática. In: COUTINHO, F. A.; SILVA, F. A. R 

(Org.). Sequências didáticas: propostas, discussões e reflexões teórico-metodológicas. 

1ed. Belo Horizonte: FAE/UFMG, p. 9-6, 2016. 

SEDANO, L.; CARVALHO, A. M. P. Ensino de Ciências por Investigação: 

Oportunidades de interação social e sua importância para a construção da autonomia 

moral.  Alexandria, v.10, n.1, p. 199-220, 2017. 



IX Encontro Regional de Ensino de Biologia - RJ/ES 

 (Re)Construindo práticas de esperança no ensino de Ciências e Biologia 

 Colégio de Aplicação da UFRJ e Colégio Estadual Ignácio Azevedo do Amaral  

IX EREBIO RJ/ES – Rio de Janeiro / RJ – 15 a 17 de julho de 2019 

 

SILVA, A. H.; FOSSÁ, M. I. T. Análise de Conteúdo: exemplo de aplicação da técnica 

para análise de dados qualitativos. Qualitas, v. 7, n. 1, p. 1-14, 2015. 

SOLINO, A. P.; SASSERON, L. H. Investigando a significação de problemas em 

sequências de ensino investigativa. Investigações em Ensino de Ciências, v. 23, p. 

104, 2018. 

TRIVELATO, S. L. F.; TONIDANDEL, S. M. R. Ensino por Investigação: Eixos 

organizadores para sequências de ensino de Biologia. Ensaio, v. 17, n. especial, p. 97-

114, 2015. 

VASCONCELOS, C.; PRAIA, J. F.; ALMEIDA, L. S. Teorias de aprendizagem e o 

ensino/aprendizagem das ciências: da instrução à aprendizagem. Psicologia Escolar e 

Educacional, v.7, n.1, p. 11-19, 2003. 

WARTHA, J. E.; SILVA, E. L.; BEJARANO, N. R. R. Cotidiano e Contextualização 

no Ensino de Química. Química Nova na Escola, v. 35, n. 2, p.84-91, 2013. 

ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 

ZÔMPERO, A. F.; LABURÚ, C. E. Atividades investigativas no Ensino de Ciências. 

Aspectos históricos e diferentes abordagens. Revista Ensaio, v.13, n.3, p.67-80, 2011. 


