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Vamos falar de Experimentação? 

 

O ensino experimental é foco de debate e de reflexão entre os gestores, 

profissionais e pesquisadores da área de Ciências e suas potencialidades 

como metodologia e estratégia didática são compartilhadas por estes. Estas 

atividades desempenham papel importante nos programas de ciências em 

escolas de diversos países (GALIAZZI et al 2001; MATOS; MORAIS, 2004). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), dizem que a 

experimentação é uma das fontes de busca de informações variadas, 

permitindo que o estudante elabore ou reelabore suas atitudes e ideias, 

desenvolvendo uma maior autonomia no processo de obtenção de 

conhecimento.No entanto, a experimentação não deve ser vista como um 

conjunto de objetivos e métodos de ensino e as atividades não devem ficar 

limitadas a nomeações e manipulações de vidrarias e reagentes, fora do 

contexto experimental. Tais atividades deverão garantir o espaço para a 

reflexão, o desenvolvimento e a construção de ideias, conhecimentos, 

procedimentos e atitudes. 

A introdução do ensino experimental nas aulas de Ciências, tanto no 

Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio, não resolve as dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes se os professores tratarem o conhecimento 

científico, suas observações, vivências e medições como fatos que devem ser 

memorizados. Tais dificuldades poderão ser vencidas se as atividades 

experimentais forem utilizadas como eventos que requerem investigação, 

explicação e discussão geradas pelos alunos e mediadas pelos professores 

(BORGES, 2002). 

Sendo assim, durante a experimentação, é essencial que se proponha a 

problematização e que os estudantes sejam guiados em suas observações. 

Quando o professor ouve os alunos, passa a conhecer suas interpretações e 

instiga-os a olhar de outro modo para o objeto em estudo (BRASIL, 1998). 

A liberdade de criação de um indivíduo pode ser utilizada para descobrir 

e até mesmo modificar o mundo em que vive desde que seja aproveitada e 

conservada na íntegra, fazendo com que a aprendizagem seja, então, completa 

e para a vida (Feyerabend, 2011). 
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O professor que estimula a individualidade de seus alunos está 

estimulando-os a pensar e se expressarem de forma criativa e com liberdade. 

Longe de estar empurrando o aluno para um individualismo inconsequente ele, 

o professor, estará provocando que a construção do conhecimento seja efetiva 

e utilizada em suas vidas, mesmo fora do ambiente da escola. Ao romper com 

métodos engessados de ensino, tendo por base o uso quase exclusivo do livro 

didático, por exemplo, ele trabalha os conteúdos de diversas maneiras, 

adequando-se e adaptando-se à realidade de seus alunos também acaba 

atingindo a sua individualidade, pois coloca suas próprias ideias e convicções 

no processo de ensino/aprendizagem. 

O ensino experimental contribui para a busca da individualidade tanto 

dos alunos quanto do professor. Quando aplicado de forma diversificada, 

permite ao professor explorar seu potencial como profissional criativo e livre. O 

aluno, por sua vez, ao ter uma aula experimental diferente dos padrões 

tecnicistas, que abrangem métodos fechados e protocolos engessados, atinge 

sua aprendizagem de forma autônoma e também criativa, levando esse 

conhecimento para a vida. 

Este material trás sugestões atividades experimentais elaboradas por 

professores com os quais tive contato durante o desenvolvimento do meu 

projeto de mestrado. São professores de ciências atuantes nos anos finais do 

Ensino Fundamental em escolas públicas (municipais e estaduais) da zona 

urbana de Pelotas – RS. Eles acreditam nas potencialidades do ensino 

experimental, tanto como metodologia quanto como estratégia didática e utiliza 

a experimentação de forma diversificada. Todos os professores citados são 

oriundos de cursos de licenciatura na área de Ciências, tiveram contato com 

atividades experimentais durante a graduação e a maioria acredita que este 

contato teve influência na prática pedagógica. 

Este livro é, portanto, uma compilação de relatos experiências 

pedagógicas relacionadas a atividades experimentais vivenciadas na sala de 

aula do ensino básico desenvolvidas pelos professores citados anteriormente, 

e por mim mesma em aulas ministradas. Aviso, então, que ao ler as atividades 

o leitor encontrará experimentos relatados pelos professores, mas que quando 

necessário os textos originais foram alterados e/ou adaptados visando a 

possibilitar leitores a diversificação dos métodos ali aplicados para obtenção de 
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resultados mais significativos, objetivando a busca da liberdade de expressão e 

da individualidade. 

 

A Autora 

 



6 
 

 

Classificando o Ensino Experimental 

 

O ensino experimental pode ser considerado uma estratégia didática 

quando promove o diálogo entre teoria e prática e permite aos alunos serem 

protagonistas de sua aprendizagem (BORGES; LIMA; 2007) 

Acredito que o ensino experimental enquanto estratégia didática possa 

agregar uma série de diversas metodologias, que podem ser utilizadas dentro 

de diferentes realidades e contextos, basta o professor ter seus objetivos bem 

traçados e claros. 

De acordo com as vivências e experiências adquiridas ao longo de 

minha prática profissional e também com os relatos de professores de ciências 

do Ensino Fundamental participantes de minha dissertação de mestrado, 

estabeleci as atividades que podem ser inseridas no ensino experimental. 

Estas atividades foram utilizadas como categorias para os relatos dos 

professores. 

Atividades experimentais em laboratório: os alunos constroem os 

experimentos e os exploram;  

Aulas práticas em ambientes externos (pátio da escola, praças, 

parques...): poderão ser momentos demonstrativos, em que o professor 

estimula a observação de determinado fenômeno ou situação e trabalha em 

cima do que os alunos estão vendo; ou aulas em que os alunos deverão 

explorar o ambiente como um todo e tirar suas conclusões;  

Saídas de campo: excursão a diferentes locais com o objetivo de 

ilustrar determinado conteúdo e o professor trabalha com as impressões dos 

alunos sobre o que foi visto;  

Utilização de diferentes recursos em sala de aula (filmes, músicas, 

experimentos demonstrativos): o professor trás recursos diferentes dos 

usuais (livro didático, data show, quadro...) para que os alunos tentem 

relacionar o assunto do filme ou da música, por exemplo, com o conteúdo 

trabalhado através da exploração deste recurso. 
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Relatos de atividades experimentais desenvolvidas no contexto 

de sala de aula 

 

 

Atividades experimentais em laboratório 

 

Calorimetria  

 

Público: Alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Medição da quantidade de calorias dos alimentos 

 

Desenvolvimento: Os alunos escolhem alguns alimentos, efetuam a pesagem 

e realizam alguns cálculos vistos nas aulas teóricas e descobrem a quantidade 

de calorias daquele alimento, depois conferem no rótulo se a quantidade está 

correta. O professor faz a relação com a parte biológica, que é o gasto de 

calorias. 

 

Sugestões: Como os alunos do 8º ano ainda não terão trabalhado o conteúdo 

de calorimetria, o professor pode pedir que tragam alguns rótulos de alimentos 

para que façam uma análise dos nutrientes e do números de calorias presentes 

em cada alimento. A partir daí podem ser discutidos assuntos como 

alimentação saudável, a importância de uma dieta equilibrada e a pirâmide 

alimentar. 
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Aula prática de frutos  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Visualização de diversos tipos de frutos e pseudofrutos, com o 

objetivo de diferenciá-los. 

 

Desenvolvimento: O professor leva diversos tipos de frutas e apresenta aos 

alunos, mostrando partes como epicarpo, endocarpo e mesocarpo, além das 

sementes, assim, é possível trabalhar os conceitos de fruto e pseudofruto, 

fazendo com que os alunos consigam diferenciá-los através da visualização e 

manipulação. Ao final da aula é feita uma degustação das frutas. 

 

Sugestões: Esta atividade pode ser feita no laboratório, onde os alunos 

poderão observar estruturas pequenas nas lupas, se houverem, ou ainda, o 

professor pode fazer a aula na própria sala ou no refeitório da escola, já que no 

final haverá a degustação.  
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Observação de células  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Observação da estrutura celular 

 

Desenvolvimento: O professor leva os alunos ao laboratório, prepara uma 

lâmina com a película externa da cebola, colore com azul de metileno e vai ao 

microscópio, mostrando aos alunos estruturas como a parede celular, o 

citoplasma e o núcleo. Esta atividade é importante para que eles vejam a 

dimensão das células, que mesmo ao microscópio são muito pequenas. 

 

Sugestões: Além da lâmina de cebola, o professor poderá montar uma lâmina 

de célula animal, fazendo a raspagem da mucosa da boca (bochecha) e 

utilizando os mesmos procedimentos da célula vegetal, mostrar aos alunos as 

diferenças entre as duas células, pode propor que os alunos diferenciem as 

células por meio de desenho ou descrição textual. Esta prática também pode 

ser aplicada com alunos do 8º ano para retomar o conceito de célula, visto no 

ano anterior. 



11 
 

 

Aula prática peixes  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Observação de estruturas anatômicas externas e internas de um 

peixe 

 

Desenvolvimento: o professor leva os alunos ao laboratório, os alunos devem 

estar previamente divididos em grupos e cada grupo deve trazer o seu peixe. 

No laboratório, cada grupo observa e identifica estruturas externas como 

escamas, nadadeiras, brânquias, e em seguida, com a ajuda do professor, o 

peixe é aberto para a observação e identificação das estruturas internas. 

 

Sugestões: O professor pode pedir aos alunos para desenharem as estruturas 

observadas e fazerem um comparativo entre peixes ósseos e cartilaginosos. 
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Aulas práticas de química 

 

Público: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Visualização de fenômenos químicos no cotidiano 

 

Desenvolvimento: O professor leva os alunos para o laboratório e promove 

experimentos com produtos trazidos por eles e utilizados em seu dia- a – dia 

para trabalhar conteúdos de química. 

 

Sugestões: Esta a atividade pode ser realizada em sala de aula e o professor 

poderá pesquisar diversos produtos para que os alunos possam fazer 

diferentes experimentos. Após a realização dos experimentos, os alunos 

podem relacionar os fenômenos químicos com suas atividades diárias e até 

com alguns processos que ocorrem no corpo humano, conteúdo visto no ano 

anterior. 
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Extração de DNA de morango  

 

Público: Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Identificação e extração do DNA de células vegetais de morando 

 

Desenvolvimento: No laboratório, o professor prepara uma solução de 

extração com água, detergente e sal e adiciona a meio morango macerado 

sem as sépalas, em seguida passa a solução em um filtro de papel. Após a 

filtragem adiciona- se álcool e será possível a visualização de filamentos de 

DNA. Após a realização do experimento, o professor aborda os conceitos 

trabalhados na aula teórica. 

 

Sugestões: O protocolo desta prática pode ser encontrado na internet, então, 

um aspecto importante desta atividade é a testagem de diferentes protocolos, 

onde os alunos podem tirar suas próprias conclusões sobre a eficiência da 

atividade. O professor poderá propor a testagem dos protocolos com outros 

tipos de células vegetais e depois discutir os resultados positivos e negativos.  
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Cultivo de Pteridófitas 

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Observação do ciclo reprodutivo e de estruturas das Pteridófitas 

 

Desenvolvimento: Os alunos, com auxílio do professor, coletaram soros de 

samambaias e cultivaram em laboratório. Foi possível observar a criação do 

protalo, estrutura reprodutiva em forma de coração e trabalhar alguns aspectos 

do ciclo reprodutivo. 

 

Sugestões: O professor poderá fazer o cultivo de outros grupos de plantas, 

como Angiospermas, para observar o desenvolvimento da semente, neste caso 

poderá utilizar o feijão, para que os alunos visualizem a formação dos órgãos. 

Também pode ser feito o cultivo de alguma planta com flor, mostrando as 

partes deste órgão e a reprodução das Angiospermas. O professor poderá 

propor uma atividade de comparação do desenvolvimento e ciclo reprodutivo 

dos dois grupos trabalhados. 
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Cultivo de fungos  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Coleta, cultivo e identificação de fungos 

 

Desenvolvimento: O professor auxilia os alunos no preparo de um meio de 

cultura no laboratório, em seguida realiza coletas em diversas partes da escola 

e semeia aquele material no meio de cultura, após alguns dias é possível 

observar o crescimento dos fungos, a partir daí os alunos fazem observações e 

desenhos, identificando algumas características dos grupos de fungos. 

 

Sugestões: existem na internet protocolos para a preparação de meios de 

cultura acessíveis e fáceis, o professor pode promover a testagem destes 

meios, onde cada grupo prepara um tipo e depois poderão discutir a eficácia de 

cada tipo de meio. Além disso, se a escola tiver lupas ou microscópios, os 

alunos poderão observar várias estruturas dos fungos, como hifas e micélio. 

Esta atividade também pode ser feita com alimentos em decomposição como 

pães, queijos ou frutas, para o cultivo e observação de fungos macroscópicos. 
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Presença de amido  

 

Público: Alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Observação da presença do amido em certos alimentos 

 

Desenvolvimento: Após trabalhar o conteúdo de sistema digestório o 

professor leva os alunos para o laboratório e desenvolve um experimento para 

mostrar a ação das enzimas e a presença de amido. O professor faz uma 

solução de lugol, utilizando iodo, iodeto de potássio e água, e pinga em uma 

batata, os alunos observam a reação e comentam ou escrevem suas 

observações, em seguida, o professor promove uma discussão e aborda 

aspectos do processo de digestão, ação enzimática e nutrição. 

 

Sugestão: O professor poderá testar diferentes protocolos disponíveis na 

internet, é importante salientar que se cada grupo de alunos realizar seu 

próprio experimento a discussão será bem mais rica. Além disso, cada grupo 

poderá aplicar a solução em um tipo de alimento, verificando a presença de 

amido em diferentes alimentos. O professor poderá abordar diversos aspectos 

com esta experimentação, no 8º ano podem ser discutidos assuntos como 

alimentação saudável, funções dos carboidratos na produção de energia, 

doenças relacionadas aos hábitos alimentares como diabetes e o próprio 

processo de digestão. Já no 9º ano, ao produzir a solução de lugol, pode-se 

discutir os conteúdos de misturas e ao pingar no alimento podem ser 

observadas e discutidas as reações químicas. 
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Seminários  

 

Público: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Apresentação de diferentes experimentos de química pelos alunos 

 

Desenvolvimento: Os alunos devem desenvolver um experimento sobre 

determinado conteúdo de química, fazer observações, criar hipóteses e 

estabelecer resultados e conclusões, em seguida devem apresentar seu 

experimento na forma de seminário. 

 

Sugestões: Esta atividade pode ser aplicada em outros anos do Ensino 

Fundamental, abordando diferentes assuntos, pois estimula a investigação e a 

pesquisa. 
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Aulas práticas em ambientes externos 

 

Clube de ciências  

 

Público: Alunos de Educação Infantil, anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental. 

 

Descrição: Realização de experimentos relacionados aos conteúdos de 

ciências trabalhados nas aulas teóricas. 

 

Desenvolvimento: Os alunos vêm à escola em turno inverso e realizam alguns 

experimentos relacionados com o conteúdo. Os alunos da Educação Infantil e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental trabalham de quinze em quinze dias 

uma hora de aula prática de ciências, servindo como um apoio, um 

enriquecimento da aula dada pela professora titular. Nesse caso, os conteúdos 

trabalhados no clube de ciências são combinados com a professora titular.  

 

Sugestões: Os experimentos poderão ser trabalhados em diversos ambientes 

como laboratório, pátio da escola, sala de aula. 
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Teste de batimentos cardíacos  

 

Público: Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Corrida e controle de batimentos cardíacos 

 

Desenvolvimento: Os alunos são levados para o pátio, fazem uma corrida na 

quadra e após a professora os orienta na medição dos batimentos cardíacos, 

assim, é possível relacionar a prática de atividade física com o aumento dos 

batimentos cardíacos, a oxigenação e a produção de energia. 

 

Sugestões: Com esta experimentação é possível relacionar os conteúdos de 

sistema respiratório e cardiovascular, trabalhar os processos de trocas gasosas 

e produção de energia, além disso, o professor de ciências pode realizar a 

atividade em conjunto com o professor de educação física, buscando uma 

interdisciplinaridade. 
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Teste de velocidade e força  

 

Público: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Medição de velocidade, distância e força 

 

Desenvolvimento: No pátio, os alunos percorrem uma distância pré - 

determinada, marcam o tempo e medem a velocidade de diferentes formas de 

deslocamento, caminhando, correndo, a partir daí, surgem variações, como 

virar cambalhotas, fazer “estrelinha”, arrastando o pé e calculam a velocidade 

nesse tipo de atividade. Também fazem um cabo de guerra, mesmo não sendo 

precisamente, eles medem a força. 

 

Sugestões: esta atividade também pode ser realizada em conjunto com o 

professor de Educação Física e podem ser retomados conceitos do ano 

anterior, como produção de energia, trocas gasosas e sistema locomotor. 
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Horta ou jardim da escola  

 

Público: Alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Experimental 

 

Descrição: Utilização dos espaços da horta ou jardim da escola para a 

aplicação de diversos conteúdos de ciências.    

 

Desenvolvimento: O professor leva os alunos para estes ambientes externos 

para trabalhar diversos conteúdos como solo, zoologia ou botânica, fazendo 

atividades de observação e investigação, para eles saberem quantas espécies 

existem no espaço ou a interação de alguns animais e plantas, processo de 

polinização, entre outros aspectos. 

 

Sugestões: Caso a escola não tenha, o professor pode propor para os alunos 

a produção de uma horta ou jardim, desde a preparação do terreno, plantio de 

diversas espécies de plantas e coleta para diversos usos pelos alunos. Nesse 

momento também é possível trabalhar temas como compostagem, 

aproveitamento e fertilidade do solo, no momento do plantio podem ser 

abordados os conteúdos de botânica, germinação, assim como na coleta. 

Outra atividade que é possível fazer aproveitando a horta ou jardim da escola é 

o minhocário. 
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Projeto de Agroecologia  

 

Público: Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Aplicação de um projeto de Agroecologia, com diversas etapas. 

 

Desenvolvimento: o professor monta com os alunos um jardim ou horta com 

produtos orgânicos. Os alunos semeiam sem usar veneno e depois podem 

colher estes produtos e levar para casa para o consumo deles e da família. 

Nessa atividade o professor trabalha todo o conceito de agroecologia, tanto 

social quanto a parte ética e a biológica. 

 

Sugestões: além dos conceitos de agroecologia, o professor pode trabalhar os 

conteúdos de solo, botânica e educação ambiental. Também pode trabalhar em 

conjunto com os professores dos anos iniciais e da Educação Infantil, para que 

todos os alunos possam utilizar este espaço.  
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Identificação de fungos no ambiente  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Observação e identificação de fungos macroscópicos no ambiente 

externo 

 

Desenvolvimento: O professor leva os alunos para o pátio, ao encontrarem os 

fungos, os alunos devem identificar e diferenciar os tipos de fungos, que já 

devem ter sido trabalhados em aulas anteriores que a gente está estudando e 

eles conseguem identificar o que é um cogumelo. 

 

Sugestões: Este tipo de atividade pode ser utilizado para trabalhar diversos 

conteúdos, como botânica e zoologia. 
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Monitoria e mostra de trabalhos  

 

Público: Alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Educação 

Infantil 

 

Descrição: Realização de aulas experimentais com o auxílio de alunos e 

exposição de diversos materiais coletados e confeccionados em aulas 

experimentais de ciências. 

 

Desenvolvimento: O professor seleciona alunos dos anos finais para atuarem 

como monitores em aulas experimentais com os alunos da Educação Infantil e 

anos iniciais. Estes alunos e o professor fazem intervenções, previamente 

combinadas com a professora titular, nas turmas, fazem diversos experimentos 

de acordo com o conteúdo, os pequenos observam, desenham, entre outras 

atividades. Em um determinado período do ano, o professor realiza na escola 

uma mostra de trabalhos realizados pelos alunos e de todo material elaborado 

no laboratório.  

 

Sugestões: O professor pode montar grupos de monitoria de acordo com os 

conteúdos, onde alunos monitores podem criar e desenvolver diversos 

experimentos com os alunos de anos iniciais e Educação Infantil. Ao final de 

um período, pode organizar uma feira de ciências para divulgar os 

experimentos desenvolvidos pelos alunos monitores. 
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Conhecendo os Anelídeos  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Coleta e observação de Anelídeos 

 

Desenvolvimento: O professor trabalha o conteúdo de Anelídeos em sala de 

aula e leva os alunos para o pátio da escola onde realizam coleta de minhocas, 

em seguida, vão para o laboratório onde fazem observações de características 

morfológicas com o auxílio de lupas. 

 

Sugestões: O professor pode utilizar as observações para introduzir o 

conteúdo, mostrando diretamente nos animais as características morfológicas e 

abordando alguns aspectos reprodutivos. Esta atividade também pode ser feita 

com alunos do 6º ano, quando o professor trabalha o conteúdo de solo, 

relacionando a grande incidência de minhocas no solo com sua importância 

para a fertilidade do mesmo. A observação pode também ser aliada à 

construção de um minhocário, tanto no 6º quanto no 7º ano.  
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Saídas de campo 

 

Entrevistas com a comunidade  

 

Público: alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

 

Descrição: busca de dados sobre determinado assunto 

 

Desenvolvimento: os alunos devem entrevistar três pessoas com idades 

diferentes, abordando aspectos ambientais do bairro onde vivem, verificando 

cuidados tomados com o mosquito da dengue e com o lixo. Após as 

entrevistas, fizemos uma análise das respostas e um debate sobre o estado 

geral do bairro com relação a estes aspectos. Também é observada a maneira 

como os alunos escrevem.  

 

Sugestões: Esta atividade pode ser realizada em parceria com o professor de 

Matemática, que poderá propor a construção de gráficos ou tabelas para que 

os alunos exponham os resultados das entrevistas e também com o professor 

de Português, que poderá auxiliar na correção da escrita e produção de um 

texto de discussão dos resultados. 
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Coleção entomológica  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Coleta e identificação de insetos 

 

Desenvolvimento: Os alunos fazem coletas de diferentes exemplares de 

insetos em diversos ambientes (casa, escola...), em seguida, são orientados 

pelo professor na identificação através da observação de características 

morfológicas e na etiquetagem e armazenamento na caixa para posterior 

apresentação.  

 

Sugestões: O professor pode abordar aspectos importantes do conteúdo de 

insetos, como características morfológicas, reprodutivas e alimentares, além da 

importância sanitária destes animais. O trabalho pode ser expandido se a 

proposta for fazer uma coleção de Artrópodes, nesse caso, os alunos poderão 

coletar outros grupos como crustáceos, quilópodes, diplópodes e aracnídeos, e 

assim, fazer um comparativo com relação a número de patas, presença ou 

ausência de asas, peças bucais, entre outras características.  
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Herbário  

 

Público: Alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Coleta e identificação de plantas 

 

Desenvolvimento: Orientados pelo professor, os alunos fazem coletas e 

secagem de plantas ou partes delas (folhas, flores...), em seguida identificam 

os aspectos determinados pelo professor (morfologia, classificação, 

importância econômica ou na saúde...).  

 

Sugestões: O professor poderá direcionar o trabalho de acordo com o 

interesse dos alunos e dos pontos mais importantes do conteúdo. O herbário 

poderá ser relacionado à morfologia de flores ou folhas, de acordo com o 

conteúdo trabalhado. Para as coletas, o professor pode organizar saídas de 

campo, inclusive para locais fora da escola e até da cidade.  
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Saída de campo  

 

Público: Alunos do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Diferentes tipos de atividades (observação, identificação, coleta) 

em ambientes externos, dentro ou fora da escola.  

 

Desenvolvimento: O professor leva os alunos a diferentes ambientes, por 

exemplo, pátio da escola, quadras do entorno, praças, parques, museus, entre 

outros. De acordo com o objetivo, o professor determinará a metodologia a ser 

utilizada, como observação, identificação, coleta de material e até comparação 

entre diferentes ambientes. Porém, o mais importante é promover a 

investigação, a formulação de hipóteses e o estabelecimento de conclusões 

por parte dos alunos.  

 

Sugestões: A saída de campo pode ser aliada a outro tipo de atividade 

anterior ou posterior, para que o professor possa sempre relacionar aquele 

ambiente visitado com os conteúdos abordados em aulas teóricas e também 

com a vivência dos alunos. 
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Utilização de diferentes recursos em sala de aula 

. 

Força e atrito  

 

Público: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Visualização da aplicabilidade dos conceitos de força e atrito 

 

Desenvolvimento: Na sala de aula, os alunos podem realizar 

experimentações simples, como empurrar uma mesa, ou um empurra de um 

lado e outro do lado oposto e assim é possível testar as forças opostas e 

conjuntas. A partir destes experimentos, o professor pode promover 

discussões, estimulando os alunos a elaborarem algumas hipóteses aplicando 

conceitos trabalhados na aula teórica. 

 

Sugestões: Após a realização do experimento e do debate ou exposição de 

ideias e hipóteses, o professor pode propor que os alunos criem alguma 

atividade, prática ou teórica, resolvam e exponham os resultados para a turma, 

ou ainda que proponham estas atividades para os colegas resolverem. 
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Ilustração científica (desenhos) 

 

Público: Alunos do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Representar por meio de desenho algo que foi visto em 

experimentação. 

 

Desenvolvimento: Esta atividade pode complementar uma prática de 

laboratório, pátio ou sala de aula, onde os alunos fazem desenhos daquilo que 

estão observando no microscópio, lupa ou no próprio ambiente natural. 

 

Sugestões: A observação pode ser representada também por meio de 

descrição de sons, se os alunos estiverem em algum ambiente externo, como o 

pátio da escola, por exemplo, ou ainda poderão representar a observação 

construindo um texto em conjunto com o professor de redação. 
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Construção de maquetes  

 

Público: Alunos do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Representação de ambientes por modelos tridimensionais 

 

Desenvolvimento: Os alunos constroem modelos de biomas, representando 

os diferentes tipos de vegetação e fauna, utilizando material reciclado, não só a 

PET, mas também o papelão, madeira. Esta atividade é realizada em conjunto 

com o professor de Geografia. 

 

Sugestões: Este tipo de experimentação pode ser utilizado para a 

representação de outros assuntos dentro do conteúdo de ciências, além disso, 

pode ser feito com diversos tipos de materiais e em conjunto também com o 

professor de Artes. Durante a construção da maquete, o professor pode 

conversar com os alunos, perguntando sobre diversos aspectos da construção 

do trabalho, fazendo-os relacionar com o conteúdo e ao final da construção do 

modelo, os alunos podem ser estimulados a apresentar para a turma suas 

maquetes. 
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Produção de vídeos  

 

Público: Alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Aplicação de diversos conteúdos de Ciências vistos em aulas 

teóricas. 

 

Desenvolvimento: o professor trabalha o conteúdo de forma teórica e em 

seguida os alunos investigam sua aplicabilidade prática e produzem o vídeo 

sobre o assunto, podem criar teatro, fazer observações no ambiente ou 

qualquer outro tipo de atividade, mas tudo que for feito deve ser registrado por 

meio de filmagem. 

 

Sugestões: O professor pode estabelecer parcerias com colegas de outras 

áreas e estimular os alunos a relacionarem os assuntos das aulas de ciências 

com outras disciplinas para a produção do vídeo e ao final do trabalho 

promover uma exposição das produções nas redes sociais e na própria escola. 
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Histórias em quadrinhos com colagem ou desenho  

 

Público: Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: visualização do conteúdo de Reino Monera de maneira mais lúdica. 

 

Desenvolvimento: Para que os alunos consigam visualizar as bactérias, os 

alunos vão recortando figuras em revistas ou desenhando, orientados pelo 

professor, que vai explicando o conteúdo, ao final, as figuras ou desenhos são 

utilizados na confecção de histórias em quadrinhos sobre as bactérias. 

 

Sugestões: Esta atividade também pode ser aplicada no conteúdo de Reino 

Protista, que também traz microorganismos de difícil visualização. 
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Dengue e outras doenças  

 

Público: Alunos do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Confecção de trabalhos sobre dengue e outras doenças 

 

Desenvolvimento: No primeiro momento os alunos assistem um vídeos sobre 

a dengue ou outra doença de interesse, após confeccionam de trabalhos 

relacionados a doença, como cartazes ou folhetos informativos e em seguida 

apresentam para a turma. Esta atividade estimula a pesquisa e investigação 

sobre aspectos de interesse dos alunos e permite relacionar os conteúdos ao 

cotidiano e à realidade deles. 

 

Sugestões: O professor pode incentivar mais a pesquisa, fazer com que os 

alunos busquem as informações em diversas fontes e após a confecção dos 

cartazes ou folders fazer a divulgação destes nas redes sociais. 
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Macro – modelos de células  

 

Público: Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Construção de macro – modelos tridimensionais de células 

animais.  

 

Desenvolvimento: O professor trabalha o conteúdo de citologia e histologia, 

abordando algumas diferenças entre as células como forma e funções, de 

acordo com o tecido que compõem. Em seguida, os alunos constroem células 

gigantes de diferentes partes do corpo, eles escolhem o tipo de célula que 

querem representar bem como os materiais que vão utilizar, dessa maneira 

podem explorar sua criatividade pra montar os modelos da forma como eles 

entendem. 

 

Sugestões: Esta atividade pode ser feita também com alunos do 7º ano, 

quando o professor trabalha as diferenças entre células animais e vegetais, 

então alguns grupos podem representar a célula vegetal e outros a célula 

animal, ou ainda trabalhar esta atividade com os conteúdos de vírus e 

bactérias. 
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Gravidez na adolescência  

 

Público: Alunos do 8º ano do Ensino Fundamental 

 

Descrição: Conscientização dos alunos sobre a gravidez na adolescência. 

 

Desenvolvimento: Os alunos assistem a um documentário sobre gravidez na 

adolescência, de periferia, o professor promove uma discussão ou debate 

sobre a situação e depois os alunos realizam um trabalho de pesquisa 

abordando diversos aspectos sobre o assunto. 

 

Sugestões: O professor pode fazer uma discussão inicial sobre o tema, antes 

do documentário, para obter assim as ideias prévias dos alunos e dessa forma 

direcionar a pesquisa teórica, por fim, poderá ser proposta uma nova discussão 

em que o professor também irá mediar, de forma que eles consigam expor 

suas ideias e as mudanças em suas opiniões e concepções sobre o assunto. 

Esta atividade também pode ser utilizada para trabalhar outros temas 

polêmicos como sexo, drogas e educação ambiental. 
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