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Muitos estudos classificam os países em desenvolvidos ou  
em desenvolvimento tomando como parâmetro a importân-
cia, ênfase e investimentos que fazem em pesquisas de cunho 
científico. O Brasil vem figurando nos últimos lugares entre 65 países 
avaliados em Educação Básica pelo Programa Internacional de Avaliação 
de Estudantes – PISA e um dos aspectos que mais chama atenção é o baixo desempenho em 
ciências obtido pelos estudantes do Ensino Médio. Os índices mostram a grave situação em que 
se encontra a aprendizagem dessa disciplina, o que significa, portanto, que os estudantes brasilei-
ros,  de maneira geral, não têm habilidades para pesquisar, não exploram sua curiosidade acerca  
de  como o mundo funciona e suas relações, desconhecem assuntos de saúde pública, assim como  
tantos outros temas importantes da Biologia. Essa constatação só afirma que o trabalho desem-
penhado no Ensino Fundamental não vem promovendo bons resultados.

Diante dessa realidade, faz-se necessário aumentar o repertório dos estudantes no tocante a 
Metodologia da Pesquisa Científica, iniciando-os na pesquisa, despertados pela curiosidade, in-
quietos numa busca incessante pelo conhecimento.

A disciplina Pensamento Científico foi introduzida no Modelo da Escola da Escolha com o objetivo 
de formar estudantes cientistas, pesquisadores, cidadãos inquietos e ávidos por conhecimento.  
Esses estudantes devem ser capazes de analisar e interpretar dados, situações, acontecimentos  
nacionais e mundiais e dialogar com seus próprios conhecimentos. 

Por sua vez, a escola deve proporcionar espaços de aprendizagens que estimulem os estudantes 
para esse universo de descobertas, através dos Laboratórios de Ciências e Línguas, assim como do 
uso adequado da pesquisa na biblioteca e na internet, entre outros espaços dentro e fora da escola. 

O conjunto de aulas apresentadas aqui fazem parte do processo de implantação das inovações  
em conteúdo, método e gestão das Escola da Escolha para o Ensino Fundamental II - 8º e 9º anos, 
visando contribuir para a diminuição da evasão escolar que ocorre nessas duas séries. Haja vista 
que, é preciso dar sentido a aprendizagem dos estudantes, para a partir de então estimulá-los a 
dar continuidade nos estudos em nível Médio regular ou em qualquer seguimento, Técnico, Mili-
tar, Marinha, etc.

Esse material é constituído por um conjunto de aulas que estão agrupadas em três eixos: Conhe-
cimento, Pesquisa e Projetos. As aulas se iniciam no 8º ano com foco no desenvolvimento de 
competências e habilidades que formam um jovem pesquisador e se concluem no 9º ano com a 
prática de tudo o que foi aprendido no ano anterior, através da elaboração de projetos de pesqui-
sa  que objetivam intervir no contexto escolar e entorno. 

Caro educador,
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CONHECIMENTO PESQUISA PROJETOS

Estimular o estudante na 
sua curiosidade, capacida-
de de analisar e interpretar 
dados e situações e dialo-

gar com seu conhecimento.

“Nascimento do pesquisador”.

O que é pesquisa, como bus-
car explicações, como enten-
der os fenômenos naturais e 
sociais, como elaborar situ-
ações-problema. Proposição 
dos temas de pesquisas do 
interesse dos estudantes. 

“Desenvolvimento da  
Pesquisa”.

A Escola deve dar condições 
para o desenvolvimento da 
pesquisa de interesse dos 

estudantes. 

Despertar espírito e compe-
tência investigativa articu-
lada às características de 

jovem protagonista. 

O conjunto de atividades presentes neste material funciona com uma fábrica de ideias, aberta a 
criatividade do educador e passível de adaptação ao contexto de sua turma. 

Em geral, as atividades propostas se desenvolvem em três momentos distintos: o da problema-
tização; da experimentação e da discussão dos Resultados. Para início do desenvolvimento do 
conteúdo das aulas é considerado sempre o que o estudante sabe sobre o assunto/problema 
apresentado. É a partir do conhecimento que os estudantes trazem para a aula que eles são ques-
tionados pelo educador, com o intuito de estimulá-los a pensar cientificamente. Para consolidar 
as questões levantadas pelos estudantes, a cada aula, é apresentado um quadro de certezas (pro-
visórias) e dúvidas (temporárias) que deve ser utilizado pelos estudantes. Quanto à experimenta-
ção, as aulas propõem geralmente um ou mais experimentos que podem ser adaptados, aprofun-
dados e recriados pelo educador. A proposta das atividades práticas (que pode ser uma pesquisa, 
um experimento físico ou digital, etc.) não é, necessariamente, ter procedimentos e resultados total-
mente definidos previamente, trata-se muito de criar uma situação com características científicas. 

A disciplina de Pensamento Científico, portanto, abre o ensino a novas possibilidades de ensinar 
e aprender. Neste sentido, o papel do educador nesta disciplina  é  de  grande  importância  para 
desenvolver o olhar crítico nos estudantes, diante de tudo o que acontece na sua vida. 

Um ótimo 
trabalho a todos!



Aulas 8º ano
Ensino 

Fundamental 
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Você já se fez perguntas sobre o Universo? De que é feito? Qual o seu tamanho? O que são as 
estrelas? Será que estamos sozinhos? Ou existe vida fora da Terra? Esse tipo de pergunta parece 
ter sempre nos acompanhado como seres humanos. Talvez por isso, a Astronomia seja frequente-
mente considerada a pioneira das ciências.

Desde as primeiras organizações sociais, os povos mais primitivos, o Homem tem se voltado para 
o céu para resolver muitas de suas necessidades básicas. A passagem do tempo, a orientação 
geográfica, as épocas de colheita e plantio, são mecanismos para os quais retiramos informações 
a partir da observação do céu. Mas as explicações que o Homem deu aos fenômenos observados 
– as teorias que cria a partir desses fenômenos – tiveram muita variação, inclusive polêmicas, ao 
longo da História. Além disso, no intuito de conseguir observar com mais detalhes e ter teorias 
mais consistentes sobre o funcionamento dos astros que nos rodeiam, desenvolvemos aparatos 
tecnológicos cada vez mais precisos.

AULA: O MUNDO EXISTE. 
COMO VOCÊ SABE DISSO?

1
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Em sua aventura de tentar desvendar os mistérios do céu, certas teorias e modelos explicativos 
ficaram em evidência ao longo de nossa história. Vários séculos antes de Cristo, por exemplo, 
os chineses sabiam a duração do ano e utilizavam um calendário de 365 dias. Eles nos deixaram 
como legado anotações precisas de cometas, meteoros e meteoritos desde 700 a.c. Monumen-
tos construídos por diferentes culturas, em diferentes épocas, ainda hoje estimulam cientistas a 
buscar esclarecimentos que expliquem o conhecimento envolvido nas construções (entre esses 
monumentos, poderíamos destacar as estruturas Maias, no atual México, ou Stonehenge, na 
atual Inglaterra).

Um dos principais problemas envolvendo o nosso entendimento a respeito dos astros foi a posi-
ção que ocupamos em relação ao Universo. Durante um largo período da humanidade, o modelo 
de sistema solar reconhecido como verdadeiro foi o geocêntrico (o planeta Terra como centro do 
Universo). Mais tarde, o modelo do sistema solar conhecido como heliocêntrico – com os planetas 
fazendo suas trajetórias ao redor do sol e não da Terra – foi definido por Galileu Galilei e Johannes 
Kepler. Após muitos anos o cientista Isaac Newton também compartilhou essa descoberta expli-
cando o sistema com as leis da gravitação universal e da dinâmica do movimento dos planetas.

Esses cientistas e teorias, citados aqui em poucas palavras, revolucionaram toda a nossa cultura 
ocidental, e deixaram marcas profundas que transformaram a Humanidade. Procuramos, intro-
duzindo atividades nesse campo do conhecimento em âmbito escolar, contribuir para despertar 
a curiosidade dos estudantes para a natureza que os cerca, de forma que possam experimentar a 
ciência na prática, ampliando conhecimento prévios e sendo desafiados a confrontar informações 
de senso comum.

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender o mundo.

• Desenvolver um processo de observação dos astros, entendendo as relações de 
integração do macro com o micro.

• Identificar a interação dos astros com o meio que vivemos.

• Telefone Celular (com software Sky Night Lite);

• Fita crepe;

• Fita métrica;

• Giz;

• Folha sulfite;

• Caneta ou lápis.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Nossa vontade de saber.  
Levantamento de certezas 
e dúvidas.

Desafiar os estudantes, através de uma "tem-
pestade de ideias" a reunir seu conhecimento 
a respeito do sistema solar, astros e seus mo-
vimentos, pontos cardeais. A partir do levan-
tamento, desafiá-los à criação de dúvidas.

Os estudantes devem criar um quadro de regis-
tro, por grupo, das certezas e dúvidas. Ao final, 
os grupos devem apresentar certezas e dúvi-
das, que serão registradas no quadro negro.

45 minutos

Atividade: Observação dos 
astros 1.

Desafiar os estudantes para que, observando 
o céu, tentem achar a) orientação por pontos 
cardeais b) quaisquer constelações c) a lua e 
planetas.

anterior à 
atividade

(fora da es-
cola)

Atividade: Observação 
dos astros 2 e registro das 
observações.

Utilizando os aparelhos celulares, estudantes 
irão observar os conjuntos das estrelas, posi-
ção do sol e da Lua.

20 minutos

Atividade: Discussão sobre 
a atividade e elaboração 
do relatório.

Estudantes vão discutir sobre o que observaram. 20 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Tomar consciência do conhecimento prévio a respeito do problema a ser estudado;

• Reunir as próprias dúvidas sobre o conhecimento levantado.

Roteiro

Atividade: Nossa vontade de saber

Objetivos
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Esta atividade deve servir como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre o problema a 
ser trabalhado. A forma como será introduzida pode e deve variar de acordo com as condições de 
cada educador. Pode-se, por exemplo, colocar algum problema específico enfrentado pela huma-
nidade (como as grandes navegações, ou o confronto das teorias heliocêntrica e geocêntrica), e 
então partir para o questionamento dos estudantes sobre suas próprias hipóteses a respeito. Esse 
primeiro estímulo à curiosidade pode ser feito também com uma situação cotidiana, como por 
exemplo os astros ou constelações que conhecem, os significados do horóscopo, etc. Sugerimos 
que seja criado um quadro com certezas e dúvidas que onde serão registradas, de um lado, o que 
já sabem e, de outro, o que ainda não sabem sobre o assunto (Anexo A). Os estudantes devem 
registrar suas certezas e dúvidas em um documento do grupo. Após este trabalho, cada equipe 
deve apresentar as questões levantadas para a turma, enquanto o educador (ou os próprios estu-
dantes) registram as questões no quadro negro.

        

Observando os astros 1

• Observar curiosamente a natureza que o rodeia (astros).

Como complemento ao levantamento do conhecimento prévio dos estudantes, e antecedendo 
à atividade utilizando o software, pediremos aos estudantes para realizarem observações, em 
algum ambiente de sua escolha, do céu. O educador deve desafiá-lo a buscar se localizar usan-
do os astros como referência. Essa atividade pode ter variações de acordo com a criatividade e 
motivações individuais. Sugerimos desafiar os estudantes a descobrirem referências, nos astros, 
para usarem para sua própria localização. Podemos desafiá-los, também, para que encontrem 
constelações conhecidas (ou, se não conhecem, podem pensar em alguma que figura lhes pareça 
formada por estrelas no momento da observação). Os dados que eles observarem devem ser 
trazidos para a aula para comparação com informações obtidas no software e discussão com o 
restante do grupo.

Observando os astros 2

• Utilizar o celular como ferramenta de estudo científico.

Desenvolvimento

Atividade: Só isso ou tudo isso? Então vamos olhar para o céu

Objetivo

Desenvolvimento

Objetivos
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• Despertar a própria curiosidade para novos projetos.

Os estudantes devem instalar nos celulares, em momento anterior à aula, o software Night Sky 
Lite™ que pode ser baixado gratuitamente para o IOS na App Store ou para o Android no Google 
Play. Deverão ser montados grupos com quatro pessoas. Após a instalação e abertura do softwa-
re, os estudantes devem seguir as seguintes instruções:

• Marcar no piso com uma fita crepe ou giz, um quadrado, cada estudante ficará sobre 
um dos lados;

• Os estudantes, de costas uns para os outros; olharão na tela do celular e identificarão 
as constelações que aparecem;

• Após 1 a 2 minutos os estudantes deverão trocar de posição, até que todos passem 
pelas quatro posições para observarem as formas das constelações.

• Os estudantes devem olhar para cima e para baixo, demonstrando que o planeta é 
circular, podendo observar as constelações do hemisfério sul e norte.

Esta atividade deve ser encarada como uma fonte de discussões e desafios sobre os conheci-
mentos dos estudantes. Eles devem considerar as observações realizadas fora da escola e con-
siderar sua precisão usando o software no celular. 

        

• Complementar o quadro de certezas e dúvidas a partir das observações realizadas e 
as conclusões (que podem e devem incluir novas perguntas) sobre a atividade. (colo-
car modelo em anexo - Anexo B)

• Refletir sobre as observações dos astros realizadas.

Buscaremos desafiar os estudantes a refletir sobre as experimentações que realizaram: Os pon-
tos cardeais estavam onde esperavam que estariam? Tinham utilizado alguma constelação para 
se orientar? Qual? Conseguiram a localizar na tela do celular? Descobriram algo que não sabiam? 
Surgiram novas dúvidas? Essas e outras perguntas podem ser feitas para estimular a discussão. 

Tanto em grupo como individualmente, sugere-se que seja elaborado um relatório em que, a 
partir do registro feito das certezas e dúvidas, sejam incluídas as informações obtidas da ativi-
dade. Essas informações podem ser novas certezas, respostas para as dúvidas iniciais, ou ainda 
novas dúvidas.

Desenvolvimento

Atividade: Discussão de resultados com a turma

Objetivos
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O quadro de certezas e dúvidas deve fornecer alguns elementos para apontar mudanças iniciais 
no conhecimento dos estudantes acerca do tema estudado. O estudante consegue expressar seu 
conhecimento prévio sobre o assunto? Tem dúvidas que surgem desse conhecimento e da intera-
ção com os colegas?

Como se trata de uma atividade disparadora, é importante observar a postura do estudante du-
rante as atividades: tem interesse? Sente-se desafiado? Demonstra curiosidade? Como o propó-
sito da atividade é despertar o interesse do aluno para o pensamento científico, não é esperada 
uma avaliação tradicional ou quantitativa, mas a análise da postura e da curiosidade do estudante 
durante as atividades.

Aplicativo

Night Sky Lite™ - O aplicativo oferece uma experiência de observação astronômica, com diver-
sos elementos (satélites, planetas, estrelas, constelações, coordenadas), gráficos e animações. É 
possível escolher entre opções do que visualizar, de dados mais simples a mais complexos, assim 
como viajar para observar o céu em outros lugares do planeta. 

Para instalá-lo no aparelho celular, basta acessar a Google Play Store, para Android, ou Apple 
Store, para dispositivos apple.

Pode ser encontrado no link: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icandiapps.thenightskylite&hl=pt_BR>.

No site abaixo, podemos ter imagens ao vivo do Planeta Terra feitas do espaço, a partir de 
um satélite da Nasa. Dependendo da posição do satélite, é possível que a imagem esteja 
escura, pois está registrando a noite. Disponível em: 

<http://www.space.com/25797-nasa-hd-earth-from-space-video-webcasts.html>

O site do planetário de Porto Alegre disponibiliza passeio virtual para os estudantes. Pode-
remos ver diversas constelações, além de outros recursos, como visualizar o Sol visto de 
Marte ou os signos do Zodíaco. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/planetario/passeiovirtual.html>

Avaliação

Na Estante

Vale a pena VER
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Grupo:

Atividade: 

Certezas (o que sabemos) Dúvidas (o que ainda não sabemos)

Anexo A
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Como conhecemos o mundo que nos rodeia? A nossa noção de realidade, a forma como conhece-
mos o mundo, é dada pelos nossos sentidos, pela nossa percepção (visão, audição, tato, olfato e 
paladar). Você já parou para pensar em como os nossos sentidos são limitados? Vamos pensar em 
alguns exemplos? Olhando para o movimento do Sol, durante um dia inteiro, não temos a sensa-
ção de que ele está dando uma volta ao redor da Terra? Quando estamos viajando na estrada, e 
ao longo do caminho olhamos para a Lua, não parece que ela está nos “seguindo”? Ou quando um 
avião cruza o céu sobre nós, ele não parece bem “pequeninho”? Você nunca estranhou que um ca-
chorro late ou se assusta ouvindo sons (como de trovões ou fogos de artifício) que você não ouviu?

Todas as situações acima têm em comum o seguinte aspecto: elas mostram que nossos senti-
dos são limitados. O Homem, ao longo da História, vem desenvolvendo tecnologias para tentar 
ampliar esses sentidos. Assim, uma luneta ou microscópio ampliam nossa capacidade de visão. 
Através deles, podemos observar e estudar objetos - como estrelas ou microrganismos - que não 
conseguimos perceber com nossos sentidos. Como exemplo, podemos listar dois aparatos que 
mudaram a forma de estudar a natureza. No ano de 1609, o físico e astrônomo Galileu Galilei 
apresenta para a sociedade o primeiro telescópio. Foi a primeira vez que conseguimos olhar o 
espaço mais de perto.

Passados aproximadamente cinquenta anos, foi desenvolvido um equipamento que permitia a 
observação de microrganismos. O microscópio composto de Robert Hooke permitiu ao cientista 
observar e identificar estruturas de seres vivos, elementos estes que não podem serem vistos a 
olho nu.

Compreender o funcionamento e limitações desses dispositivos pode nos ajudar a entender como 
nossa própria percepção funciona. Nesta atividade, procuraremos despertar o interesse dos estu-
dantes pelo fazer científico de forma interessante e divertida, pela simples coleta e observação em 
laboratório de amostras variadas através de lentes diversas (telefone celular, lupa e/ou microscópio). 

AULA: SIM, NÓS JÁ FAZÍAMOS PERGUNTAS 
aG (ANTES DO GOOGLE). 

2 3
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• Identificar à interação dos elementos da natureza com o nosso cotidiano;

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender o mundo;

• Reconhecer a necessidade dos estudos aplicados aos dispositivos com lentes, seu 
funcionamento e sua influência na história da humanidade;

• Considerar o celular como ferramenta de estudo.

• Celular;

• Lupa;

• Microscópio (se disponível);

• Fita transparente durex;

• Folha sulfite;

• Caneta ou lápis;

• Becker;

• Colher;

• Luva;

• Pinça metálica;

• Vidro relógio.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Um bilhão 
de bilhão de universos 
apenas num olhar. Aula 
exploratória.

Coletar amostras para serem observadas no 
laboratório. 30 minutos

Atividade: Do que são 
feitas as coisas. Desenhos 
das amostras coletadas.

Desenhar e imaginar como seriam as amos-
tras aumentadas um determinado número de 
vezes (5, 10 e 20x). 

15 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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Atividade: Montagem do 
equipamento e Observa-
ção das amostras.

Fixar as amostras com fita adesiva e apoiar o 
celular (lupa ou microscópio) para início das 
observações.

Observar as amostras coletadas com ênfase 
na cor, formato e textura.

25 minutos

Atividade: Discussão de 
resultados com a turma.

O professor media as discussões e conclusões 
dos estudantes ao término do experimento. 15 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Estimular a própria criatividade e o pensamento científico.

• Formular hipóteses a respeito de como serão as estruturas dos elementos coletados 
se vistos em outra escala.

• Conhecer o uso da tecnologia em nosso cotidiano.

Uma forma de conhecermos melhor o mundo é criarmos inovações e processos para observá-lo, 
construindo equipamentos e máquinas que nos ajudem a realizar medições e perceber o que 
nossos sentidos não conseguem. Esses equipamentos podem estar tanto em uma sala de exames 
médicos quanto em um laboratório ou até mesmo no espaço.

Utilizando algumas técnicas simples podemos transformar as lentes do nosso celular em um 
telescópio de Galileu ou no microscópio de Hooke. Isso nos permite chegar a conclusões para 
entender como o processo de observação e conhecimento da natureza teve seu início.

Os grupos de trabalho devem instalar nos celulares o software “Microscópio Realista”. Este aplica-
tivo gratuito está disponível no Google Play para sistema Android (aplicativos equivalentes podem 
ser encontrados na Apple e Windows Store). Como as lentes presentes nos telefones celulares 
têm qualidade muito variável, sugerimos também o uso de lupas e microscópio da escola, se dis-
ponível, estabelecendo comparações.

O educador deve informar aos estudantes que farão uma aula de campo, dentro das imediações 
da escola. Para isso, os grupos de trabalho levarão consigo beckers, pinça metálica, luvas e colher. 
Estes serão os materiais para coleta de amostras de insetos, folhas, sementes, solo e outros ele-
mentos que podem ser sugeridos pelo educadores e equipes.

Atividade: Um bilhão de bilhão de universos apenas num olhar 

Objetivos

Desenvolvimento
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Durante a aula exploratória o educador deve deixar a escolha das amostras livre para os grupos. 
Atentar para o cuidado com plantas contendo espinhos e insetos venenosos. 

Retornando para o laboratório, os estudantes deverão colocar suas amostras na bancada e dese-
nhar como eles imaginariam que os elementos escolhidos seriam se fossem ampliados um deter-
minado número de vezes (o aplicativo indicado possui aumento de 5, 10 e 20 vezes). Posterior-
mente, os grupos devem utilizar os softwares para observar os elementos. Uma sugestão poderia 
ser fixar os elementos da coleta com fita transparente em um vidro relógio. Colocar o celular 
apoiado em cima de livros e observar as amostras utilizando a câmera do celular.

A Figura 2 mostra algumas imagens que podem ser vistas utilizando o aplicativo para celular.

Durante a observação das amostras os estudantes devem comparar seus desenhos com o que é 
mostrado no equipamento. O educador deve informar aos grupos para observar e registrar ca-
racterísticas como diferença de formato, textura, cores, entre outras. Para fazer as observações, 
é interessante testar o foco de diferentes formas: com o celular, com a lupa, e sobrepondo um ao 
outro. Os estudantes devem ser desafiados a tentar achar a melhor forma de observação, apro-
ximando e distanciando lentes.

        

• Refletir sobre a atividade realizada;

• Integrar os conhecimentos obtidos na atividade.

Durante a discussão, estimular o estudante a expressar as estratégias utilizadas para escolher/co-
letar amostras e observá-las com as lentes disponíveis. Pode-se perguntar especificamente sobre 
a questão do aumento de escala proveniente das lentes, e questioná-los a respeito de sua expec-
tativa e o que de fato aumentou. A limitação da percepção humana (nesse caso, a visão) é uma 
questão que pode surgir no contexto: o que existe, mas não podemos ver?

4

Atividade: Discussão de resultados com a turma

Objetivos
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Será possível, também, refletir acerca da evolução da ciência e das descobertas baseadas em 
observações experimentais e como a tecnologia auxilia o progresso científico e onde estas desco-
bertas estão inseridas em nosso cotidiano.

O material produzido pelos estudantes na atividade deverá prover uma boa fonte de avaliação 
para o educador. Pode-se observar a noção dos estudantes quanto à mudança de escala dos ob-
jetos, antes e depois da experiência com o microscópio. Como a atividade é um convite a fazer 
ciência, será importante observar a postura do estudante, se as práticas foram desafiadoras, se 
os estudantes demonstraram interesse e curiosidade. 

Aplicativo

Microscópio Realista é um programa que transforma o telefone celular em um microscópio simu-
lado. Aumenta a imagem real em 5, 10 ou 20 vezes. A qualidade da imagem aumentada, é claro, 
depende da qualidade da câmera do celular, que pode variar muito.  

O deve ser instalado no celular diretamente pelo Google Play Store (para Android), App Store 
(produtos Apple) ou loja do Windows (para aparelhos com windows). Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciberdroix.microscope&hl=pt_BR>

Site que fornece uma simulação de uma “escala do universo”. De forma interativa, podemos 
visualizar objetos de todos os tamanhos a partir de uma base 10 (metros). A dinâmica do site 
possibilita interações muito interessantes, que desequilibram nossas perspectivas sobre o 
que é “grande” ou “pequeno”.

Disponível em: <http://htwins.net/scale2/lang.html>

Avaliação

Na Estante

Vale a pena VER
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Beleza é certamente uma coisa importante na vida humana, assim como a feiura. Portanto, não 
é à toa que o assunto relacionado aos nossos julgamentos estéticos tem chamado a atenção de 
filósofos desde a antiguidade,1 aparentemente esse campo seguirá muito debatido e estudado ao 
longo da história humana.

Os limites do conhecimento que a ciência não consegue explicar, como por exemplo o gosto pes-
soal, preferências musicais ou estéticas, são tratados pela filosofia com alguma eventual incursão 
de algum cientista do ramo da biologia. 

A ciência não é a única maneira de conhecermos o mundo. Religião e filosofia também buscam 
responder as questões mais básicas que todo ser humano se faz em algum momento da vida. Nós 
não precisamos, por exemplo, de cálculos matemáticos para saber se uma música, um poema 
ou uma obra de arte tem algum significado: é comum pessoas diferentes amarem ou odiarem a 
mesma obra de arte.2 

Engana-se, porém, quem imagina que não há uma estreita ligação entre ciência, tecnologia, arte 
e emoções. Os recursos tecnológicos de hoje são amplamente utilizados por artistas, potenciali-
zando as experiências que suas obras causam no público.

AULA: EXISTEM LIMITES PARA O QUE AS 
CIÊNCIAS PODEM EXPLICAR? SE EXISTEM ESTES 
LIMITES, COMO PODEMOS COMPREENDER A 
REALIDADE E NELA ATUAR?

5
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Nessa aula, vamos oportunizar aos estudantes a prática e a reflexão sobre aspectos “científicos” e 
“não científicos” presentes em nosso cotidiano, através da música. As atividades preveem compor 
uma música de sua escolha e gosto pessoal (aspecto não científico) e depois a medir em decibéis 
(aspecto científico), discutindo as diferenças entre os aspectos e os limites da ciência.

• Identificar a importância da integração dos sentidos humanos;

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender o mundo;

• Desenvolver a percepção da utilização dos sentidos humanos como ferramenta de estudo.

• Compreender que existem limites para o que a Ciência pode explicar.

• Computador: http://www.exploratorium.edu/music/exhibits/dotmixer/index.html

• Telefone celular (aplicativo Multi Measures – Medidas de Decibel)

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: A Ciência conse-
gue responder a todas as 
perguntas? Tempestade de 
ideias: Levantamento de 
certezas e dúvidas.

Desafiar os estudantes a reunir seu 
conhecimento a respeito de fatos que a 
ciência não pode comprovar.

30 minutos

Atividade: Música Virtual.
Desafiar os estudantes a comporem músi-
cas utilizando o software e medir os deci-
béis utilizando o aplicativo para celular.

45 minutos

Discussão sobre atividade. Propor uma discussão sobre a atividade 
realizada. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Tomar consciência de seu conhecimento prévio a respeito dos alcances limitações 
da Ciência.

• Desafiar a própria capacidade de reunir dúvidas sobre o conhecimento levantado.

• Relacionar ondas sonoras com percepção musical.

• Formular hipóteses sobre a relação Ciência X Percepção.

O propósito desta atividade é levar os estudantes a entenderem que a Ciência não pode explicar 
tudo o que acontece no mundo e que podemos utilizar outras formas para entendê-lo. A atividade 
é dividida em três partes: 

Parte 1 - Tempestade de Ideias

O educador pode começar a aula com perguntando aos estudantes “A Ciência pode explicar tudo 
o que acontece no mundo? ” E depois perguntar “O que a Ciência não pode explicar? Que outras 
formas podemos utilizar para entender o mundo? Como não se trata de questões simples, deve-
-se permitir que os estudantes tenham liberdade para trazer ideias sobre o assunto. O próprio 
conceito de Ciência para os estudantes pode ser abordado (sugestão de registro em Anexo A).

Parte 2 - Utilizando softwares

Dividir a turma em grupos. Apresentar o software disponível no endereço eletrônico citado no 
item “Materiais” (http://goo.gl/KOL2Mr) e motivar os estudantes a criar músicas que, para eles, 
sejam agradáveis ao ouvir. É recomendado que este momento de criação seja livre. Agora o edu-
cador pode comentar e fazer as equipes pensarem que as músicas que foram criadas podem 
agradar o grupo, mas talvez não agradem os demais. 

Posteriormente, o educador pode pedir para os estudantes “baixarem” o aplicativo para celular 
Multi Measures. Abrir o aplicativo e escolher a opção de medida de decibel. Agora, os estudantes 
devem ser motivados a medir, com o aplicativo, os decibéis da música criada por eles e também 
as músicas criadas pelos outros grupos e analisar o comportamento e as diferenças da onda que 
são mostradas na tela do celular. 

Atividade: Música Virtual

Objetivos

Desenvolvimento
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Aplicativo Multi Measures.

Agora o educador pode explorar com os estudantes o conceito de decibel e qual o limite aceitável 
e que não atrapalha outras pessoas. E que para Ciência o som é composto por ondas que podem 
ser mensuradas e que o volume pode ser enquadrado em uma medida chamada decibel.

        

Como sugestão o educador poderá refazer a pergunta disparadora do inicio da aula: “A Ciência 
pode explicar tudo o que acontece no mundo?”. Ao final da aula é importante que os estudantes 
tenham a compreensão de que é possível viver em mundo onde nem todas as perguntas tem uma 
resposta científica. É interessante que a turma perceba que para responder a uma pergunta, às 
vezes, a ciência pode caminhar lado a lado com a filosofia e a percepção. Estas são as formas que 
utilizamos para explicar o que acontece no mundo.

Pode-se propor uma discussão sobre diferenças entre subjetividade (a partir das preferências 
musicais) e Ciência, enfatizando-se que, por exemplo, gosto musical não pode ser mensurado 
cientificamente, visto que trata-se de algo subjetivo de cada indivíduo.

Através das atividades previstas, o educador deve observar quais os conhecimentos prévios, e 
hipóteses, que os estudantes se faziam sobre questões/fatos que a ciência pode ou não explicar. 

6

Discussão sobre atividade

Avaliação



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 25

Mais amplamente, como tratamos de questões complexas, pode-se observar qual ideia de Ciência 
que os estudantes possuem. Quando trazem suas hipóteses, deve-se observar como os estudan-
tes o fazem: eles são desafiados pela questão? Ficam curiosos e interessados no desafio? 

Após o exercício de criação musical e medição de decibéis, buscar identificar qual o tipo de rela-
ção que os estudantes fazem entre aspectos que podem e não podem ser “medidos” pela ciência.

Aplicativo

Multi Measures (múltiplas medidas) - aplicativos com doze ferramentas de medida diferentes, 
por exemplo: régua digital, medidor de ruído, compasso, entre outros. O aplicativo pode ser 
baixado direto das ogas digitais: Google Play (para Android), Apple Store (dispositivos Apple) ou 
Loja do Windows. Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skypaw.multi_measures&hl=en>

Programa usado na atividade. Através do movimento de círculos, classificados por cores, 
rapidamente é possível criar músicas diferentes. Os pequenos textos estão em inglês, mas o 
recurso funciona de forma bastante intuitiva e divertida.

Disponível em: <http://www.exploratorium.edu/music/exhibits/dotmixer/index.html>

Vídeo interessante em que músico se utiliza de recursos em laser para tocar música eletrô-
nica. Um bom exemplo de uso de recursos digitais na música:

Música com harpa laser. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=zqMdUQvN-Dk>

Na Estante

Vale a pena VER

Vale a pena ASSISTIR
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AULA: ALÉM DOS SENTIDOS HUMANOS: COMO 
COMPREENDER O UNIVERSO E A NÓS MESMOS?

7
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AULA: ALÉM DOS SENTIDOS HUMANOS: COMO 
COMPREENDER O UNIVERSO E A NÓS MESMOS?

7

Como surgiu o universo? Qual é o seu tamanho? Qual a origem da vida? Como a vida evoluiu até 
os dias de hoje e como os cientistas construíram tanto conhecimento a respeito de planetas, es-
trelas e galáxias que estão tão distantes de nós? Como os dinossauros foram extintos?

Dependendo da área de pesquisa, os cientistas são desafiados a viajar no tempo - seja passado 
ou futuro - e no espaço. Como explicar acontecimentos desde antes da presença de humanos 
na Terra ou estudar uma estrela cuja luz vemos no céu, mas na verdade ela já não existe mais há 
milhares de anos, apenas a sua luz está chegando agora até nós?

Como a ciência é uma construção permanente, a cada época, cientistas são criativos para cons-
trução de modelos (como se faz por exemplo ao criar uma maquete antes de realizar uma obra) e 
teorias, que basicamente são hipóteses que explicam fenômenos. Podem existir diversas teorias 
e modelos sobre um mesmo tema, porém a comunidade científica acaba escolhendo uma delas 
como a mais aceita, como por exemplo a teoria do asteroide para extinção dos dinossauros ela-
borada em 1980 por Luis Alvarez, um geólogo que descobriu uma cratera de 200 km de extensão 
no México. Mas não há absoluta certeza de que o asteroide extinguiu os dinossauros, então as 
pesquisas continuam.

Há muito tempo atrás, durante toda idade Antiga e Média, a Terra era considerada o centro do 
universo, e o sistema solar era explicado por Ptolomeu. Em meados de 1543, a maior teoria de 
Nicolau Copérnico - “Da revolução de esferas celestes” - foi publicada logo após sua morte. Ela 
contrariava a atual teoria de que a terra era o centro do universo (geocêntrico) para a teoria 
heliocêntrica. Neste novo modelo de sistema solar os planetas fazem suas trajetórias ao redor 
do sol e não da Terra.

A medida que o tempo passa a humanidade cria novos avanços tecnológicos. Esses avanços são 
imprescindíveis para os estudos científicos pois auxiliam o trabalho de cientistas na formulação ou 
comprovação de modelos e teorias. 

Nesta aula iremos propor a construção de protótipos do sistema solar de acordo com os diferen-
tes modelos e teorias aceitas ao longo da História. Buscaremos despertar nos estudantes a curio-
sidade e interesse para os processos de constantes redescobertas da ciência.

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender a si mesmo;

• Entender o conceito de teorias e modelos;

• Compreender que teorias e modelos são uma representação utilizada para compreender 
a natureza.

• Bolas de isopor de diferentes tamanhos;

• Massinha de modelar colorida;

• Palitos para churrasco;

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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• Pistola de cola quente;

• Refil para pistola de cola quente;

• Tintas coloridas;

• Pincel;

• Canetas hidrocor. 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Tempestade 
de ideias: Centro do 
Universo.

Desafiar os estudantes a reunir seu conheci-
mento a respeito do sistema solar, astros e 
seus movimentos. A partir do levantamento, 
desafiá-los à criação de dúvidas (Anexo A).

25 minutos

Atividade: Construção 
dos diversos modelos do 
sistema solar.

Motivar os grupos a construírem, cada um, 
um dos modelos do sistema solar e pesqui-
sar informações sobre a teoria e modelo.

40 minutos

Atividade: Defesa das 
teorias.

O educador pode motivar os estudantes a 
criarem um encontro científico onde cada 
grupo deve defender suas teorias e apresentar 
seus modelos.

20 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

 

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Levantamento de conhecimento prévio a respeito do sistema solar, astros e seus 
movimentos;

Roteiro

Atividade: Tempestade de ideias: Centro do Universo

Objetivos
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• Desafiar os estudantes a reunir dúvidas sobre o conhecimento levantado;

• Motivar a argumentação dos estudantes sobre seus pontos de vista a respeito do 
sistema solar, astros e seus movimentos;

• Compreender o que é uma teoria ultrapassada.

Esta atividade deve servir como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre sua compreen-
são do universo e de nós mesmos. Tem o objetivo de motivar o raciocínio dos estudantes acerca 
da importância de teorias e modelos científicos. E importante o estudante entender que é por 
meio de teorias e modelos que os cientistas explicam os fenômenos do universo. A atividade é 
dividida em três partes:

Parte 1

O educador pode motivar seus estudantes a expressarem seu conhecimento a respeito do sistema 
solar, dos astros e seus movimentos (anexo A). Pode começar perguntando aos estudantes “qual 
é o tamanho do universo” e “como os cientistas conhecem tantas informações sobre planetas tão 
distantes de nós” ou simplesmente “como funciona o movimento dos astros que vemos no céu?”.

Parte 2

Depois da conversa inicial e disparadora o educador pode explicar aos estudantes o conceito de 
teorias e modelos. Pedir que os estudantes se organizem em grupos e pesquisem, cada grupo, um 
pensador diferente de forma que se construa uma linha do tempo da evolução dos modelos ex-
plicativos do sistema solar. Cada grupo será responsável por pesquisar um modelo e um pensador 
diferente. Depois das pesquisas os grupos devem ser motivados a criar representações utilizando 
materiais de papelaria dos modelos pesquisados. 

Parte 3

Depois de construídos os modelos, o educador pode orientar as equipes a organizarem um encon-
tro científico onde pesquisadores de diferentes épocas históricas estarão reunidos para debater 
sobre o tema: Modelos do Sistema Solar. O educador não necessariamente precisa seguir a linha 
do tempo da evolução dos modelos. Pode ser mais interessante orientar os estudantes para que 
iniciem o debate e que cada grupo defenda seu modelo e seu pensador pesquisado. Essa atividade 
motiva a capacidade argumentativa dos estudantes e pode fazê-los compreender porque, ao passar 
dos anos, teorias e modelos se tornaram ultrapassadas. É muito importante ressaltar qual é o mo-
delo de sistema solar mais aceito nos dias de hoje.

Desenvolvimento
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Será interessante, no momento de avaliação, retomar as perguntas disparadoras escolhidas para 
o inicio da aula, a fim de verificar diferenças nas respostas dos estudantes.

Para certificar-se de que os estudantes entenderam os conceitos abordados, o educador pode 
avaliar cada modelo de sistema solar construído, sua precisão, e a capacidade de argumentação 
de cada equipe no momento do “encontro científico” proposto na atividade. Analisar, pela apre-
sentação dos estudantes, se há clareza que o que representam no protótipo são teorias e modelos 
criados por diferentes cientistas. Isso pode ser feito fazendo questões para os estudantes como: 
“o que levou o (s) cientista (s) a pensar assim?”, “porque se chegou à nova teoria?”.

No site abaixo, desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há explicações 
sobre o movimento dos planetas, com boas referências históricas dos modelos geocênctrico 
e heliocêntrico. 

Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm>

No link abaixo, um filósofo e um químico debatem sobre os limites da Ciência e a existência 
de Deus. O vídeo pode ser um estímulo interessante para nos fazer refletir a respeito das 
maneiras que temos de compreender o mundo que habitamos: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6d6ZHCQQw9I>

Avaliação

Na Estante

Vale a pena VER
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Grupo:

Atividade: 

Certezas (o que sabemos) Dúvidas (o que ainda não sabemos)

Anexo A
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As grandes descobertas da Ciência nem sempre saem de laboratórios sofisticados ou procedimen-
tos muito complexos. Ao longo de nossa história, existem muitos relatos mostrando que diversos 
avanços da Ciência ocorrem em observações e perguntas provindas de nosso mundo cotidiano. 

Ao invés de pensarmos na Ciência como processos de fórmulas, cálculos muitos difíceis ou abstratos, 
talvez antes tenhamos de refletir sobre a postura do cientista em relação ao mundo que o rodeia. 
Com uma atitude de curiosidade e dúvida sobre as coisas que parecem muito óbvias, os maiores 
cientistas de nossa civilização criaram novas questões e abriram caminhos para descobertas que 
mudariam o destino de toda a humanidade. 

Há uma lenda no mundo da ciência na qual um jovem cientista chamado Isaac Newton está sen-
tado no jardim da casa de sua mãe, na Inglaterra, quando uma maçã cai em sua cabeça. Ele então 
tem um “insight”*, e subitamente cria a teoria da gravidade. De acordo com um colega, com 
quem conversava muitos anos depois no mesmo jardim, Newton teria pensado: 

AULA: NOSSA VISÃO DE MUNDO É BASEADA 
NUM PEDAÇO DA REALIDADE QUE PODEMOS 
OBSERVAR, MEDIR E ANALISAR.

8
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“(...) Porque a maçã cai em direção ao solo, não para o lado ou para cima, mas constantemente 
para o centro da Terra? Certamente a razão é que a Terra atrai o objeto. Tem de haver uma força 
de atração na matéria. E a soma dessa poder de atração na matéria tem de estar no centro da 
Terra, e não em qualquer outro ponto (...)”.3  

Seguindo essa linha de pensamento, o cientista então se pergunta se o poder dessa atração que 
faz os objetos “caírem” em direção ao centro da Terra não se limitasse a coisas a uma certa distân-
cia da Terra, mas fosse muito mais longe, como à Lua e outros planetas? É assim que Isaac Newton 
partiu em busca de cálculos que comprovassem sua suposição. 

Foi a partir desse movimento de curiosidade e investigação que Isaac Newton chegou à criação 
de algumas leis da Física que influenciam nosso cotidiano até os dias de hoje (mesmo que não 
tenhamos consciência desse fato!). Por exemplo, o lançamento de foguetes e satélites, do qual 
depende nossos sistemas de comunicação atuais, envolve diretamente as leis criadas pelo físico 
Newton. Vamos descobrir um pouco mais?

Podemos então partir de algumas perguntas aparentemente simples: porque um objeto cai 
quando o soltamos? Porque não caímos da Terra no espaço? O que vamos fazer nesta ativida-
de é brincar de observar, medir e analisar essa força essencial à vida que nos prende ao nosso 
planeta, a a gravidade. Para isso, propomos um experimento simples, que terá como propósito 
instigar os estudantes a questionar o mundo que os cerca.

*Clareza súbita na mente, iluminação; estalo; luz.

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender o mundo;

• Despertar a curiosidade e atitude investigativa;

• Compreender e refletir sobre a relação entre as Ciências e a realidade cotidiana.

• Compreender a integração dos elementos na natureza e sua sinergia, refletindo sobre 
a relação entre as Ciências e as realidades do mundo;

• Introduzir conceitos de Física relativos à lei da gravidade (peso, massa, aceleração, 
velocidade, tempo).

• Objetos de massa diferentes (escolhidos pelos próprios estudantes);

• Cronômetro;

• Materiais para produção de tabela (computador ou escrita).

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Levantamen-
to de conhecimento 
prévio e dúvidas sobre a 
gravidade.

Propor aos estudantes que, em grupos, a) 
registrem tudo que sabem b) as dúvidas, ou o 
que ainda não sabem (Anexo A).

45 minutos

Atividade: Experiência 
prática da gravidade.

Fazer demonstrações de objetos diferentes 
caindo ao solo para trabalhar com os estudan-
tes a lei da gravitação universal (pode incluir 
medições de tempo e velocidade/aceleração).

30 minutos

Atividade: Discussão dos 
resultados.

O educadores deve discutir a observação dos 
fenômenos apresentados com os estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

      

• Levantamento de conhecimento prévio a respeito do que é a gravidade;

• Desafiar a própria capacidade de reunir dúvidas sobre o conhecimento levantado;

Esta atividade deve servir como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre o problema a ser 
trabalhado. A forma como será introduzida pode e deve variar de acordo com as condições de cada 
educador. Pode-se, por exemplo, colocar algum problema específico relativo à gravidade (Aristóte-
les, por exemplo, propunha que dois objetos de massa diferentes caiam em tempos diferentes), e 
então partir para o questionamento dos estudantes sobre suas próprias hipóteses a respeito. 

Roteiro

Atividade: Levantamento de conhecimento prévio e dúvidas sobre 
a gravidade

Objetivos

Desenvolvimento
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Esse primeiro estímulo à curiosidade pode ser feito também com a própria questão central da ati-
vidade: “o que acontece quando deixamos objetos diferentes cair livremente ao solo. Por que?”. 
Sugerimos que seja criado um quadro com certezas e dúvidas que onde serão registradas, de um 
lado, o que já sabem e, de outro, o que ainda não sabem sobre o assunto. Os estudantes devem 
registrar suas certezas e dúvidas para constar no relatório.

        

        

• Desenvolver a experimentação científica e postura investigativa;

• Refletir, a partir da prática, sobre o conceito de gravidade.

O que pretendemos com essa atividade é estimular os estudantes a questionar cientificamente 
seu mundo cotidiano. Partimos, então, de uma atividade muito simples, mas que pode desafiá-los 
em suas certezas sobre o funcionamento dos corpos ao seu redor. Não temos como objetivo, ne-
cessariamente, chegar a fórmulas ou cálculos abstratos sobre a lei da gravidade, embora preten-
damos que essa atividade possa ser disparadora de projetos que podem vir a ter aprofundamentos. 

A atividade pode ser iniciada com o seguinte desafio: medir o tempo de queda de objetos dife-
rentes. Esse desafio pode se tornar difícil por ser necessária uma altura suficiente de queda para 
que a cronometragem do tempo se torne possível. Aqui devem ser consideradas as condições 
do local da escola. Se possível (no caso de poder chegar a um local alto e seguro), os estudantes 
podem primeiramente colocar suas hipóteses sobre qual objeto pensam que vai chegar ao solo 
primeiro (normalmente, por senso comum, pensam que o objeto de maior massa chegará mais 
rápido ao solo). Farão, então, a cronometragem de queda de diferentes objetos. É importante que 
o educador observe se algum estudante propõe um procedimento diferente, como por exemplo, 
simplesmente largar os dois objetos concomitantemente. 

Depois de registrar os dados em tabela (podem realizá-lo enquanto fazem o experimento) e fazer a 
comparação, repetem a experiência lançando os dois objetos concomitantemente (se não tiverem 
chegado a essa solução anteriormente). O experimento pode ser realizado muitas vezes, com obje-
tos de formas e massas bastante variados. 

        

Atividade: Experiência prática da gravidade

Objetivos

Desenvolvimento
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Sugerimos que se discuta com os estudantes o experimento realizado. Consideramos ser impor-
tante que, antes de dar explicações sobre as leis da gravidade, o educador estimule os estudantes 
a expressar suas explicações sobre a prática. Se achar conveniente, e os estudantes demonstra-
rem curiosidade, o educador pode abordar as leis de Newton. Ressaltamos, no entanto, que a 
atividade tem por objetivo despertar a curiosidade e não necessariamente dar respostas no mo-
mento da aula. 

Aos grupos deve ser solicitado, ao final, o quadro de certezas e dúvidas. O quadro servirá como 
subsídio para a análise da atividade.

Observar a postura dos estudantes frente à proposta da atividade, em especial: se tem interesse, 
curiosidade, criatividade e autonomia para fazer os experimentos (por exemplo, eles se atém ao 
que foi proposto ou sugerem novas experimentações?). O quadro de certezas e dúvidas deverá 
servir como um apoio para sabermos o conhecimento prévio/hipóteses dos estudantes sobre o 
tema, bem como se a atividade causou algum impacto inicial nesse conhecimento.

Discussão dos resultados

Avaliação
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Grupo:

Atividade: 

Certezas (o que sabemos) Dúvidas (o que ainda não sabemos)

Anexo A
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AULA: O QUE VEMOS DO MUNDO É O MUNDO 
TODO OU APENAS UM PEDAÇO DELE?  
ENTÃO PARA QUE SERVEM TELESCÓPIOS, 
MICROSCÓPIOS E TANTOS OUTROS 
INSTRUMENTOS DE EXPLORAÇÃO?

9
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O que vemos do mundo é o mundo todo ou apenas um pedaço dele? Quanto você conhece do 
mundo? Há muito tempo o ser humano procura respostas sobre sua interação com o mundo em 
que vive. Para isso precisou criar dispositivos para melhorar sua compreensão. Podemos citar a 
descoberta de telescópios e microscópios como instrumentos imprescindíveis para o avanço cien-
tífico, mas principalmente para conhecer o mundo. Estes e outros instrumentos de exploração 
tem uma coisa em comum: o ato de medir.

O que podemos medir quando olhamos para o céu a noite com os olhos nus? O que podemos 
medir ao observar uma fruta embolorada? Estes são pedaços do mundo que podemos observar 
com as limitações de nossos olhos, mas para conhecermos mais, precisamos enxergar com outros 
olhos. Por isso, pode-se dizer que microscópios e telescópios são próteses para nossos olhos e 
criados para conhecer e medir mais um pedaço do mundo.

As medidas são sempre um instante. O instante em que um planeta está orbitando quando visto 
por um telescópio, o instante em que um microrganismo é visto em um microscópio. Mas, para 
ciência não basta apenas observar e medir. Tudo o que possibilita uma medição é chamado de 
grandeza. E as grandezas sempre são associadas com um valor numérico, por exemplo: massa, 
comprimento, volume. Precisamos relatar e validar essas medidas de forma que outros pesquisa-
dores possam chegar aos mesmos resultados observados e medidos por nós. Por isso apresentamos 
dados e descobertas na forma de modelos, que chamamos de artigos científicos.

Em se tratando de medições, Isaac Newton merece ser mencionado. Ele é considerado pai da 
ciência moderna. Inventou muitos elementos do método científico moderno. Seu artigo sobre as 
propriedades da luz, que apresentou para a Royal Society no início da década de 1670,4 mostra 
todas as características do método que usaria durante sua vida: a realização de experiências e o 
cuidado ao tomar notas sobre todos os resultados, fazendo medições e realizando mais experi-
mentos que crescem a partir das medidas iniciais. Desta forma, pode-se formular uma teoria e em 
seguida, criar ainda mais experiências para testá-la e, finalmente, descrever minuciosamente todo 
o processo para que outros cientistas possam replicá-lo. 

Nessa aula, vamos propor aos estudantes a criação de um “telescópio caseiro” (protótipo), a fim 
não só de instigar a curiosidade sobre a construção de dispositivos científicas mas também de 
compreender as limitações da percepção humana.

 

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender o mundo.

• Entender a importância de medições para a ciência.

• Entender a necessidade de criar equipamentos para exploração.

• Tubos de papelão (comprados em papelaria ou retirados de papel toalha).

• Tesoura.

• Fita adesiva transparente.

• 2 Lupas por grupo.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Meu fantás-
tico amigo, o educador 
Galileu.

Desafiar os estudantes a reunir seu conheci-
mento sobre instrumentos científicos (“coisas 
criadas por cientistas”), para que servem, 
porque/quem foram criadas.

20 minutos

Atividade: A obra de 
uma excepcional cava-
lheiro. Construção de 
telescópios.

Motivar os grupos a construírem em cada 
grupo um protótipo de telescópio. 25 minutos

Atividade: Medições 
com os telescópios.

O educador pode motivar os estudantes a 
realizarem observações de objetos localizados 
longe de seu campo de visão. Anotar as medi-
ções com e sem o telescópio.

30 minutos

Discussão dos resultados. O educadores deve discutir os resultados das 
observações com os estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Levantamento de conhecimento prévio estudantes a respeito dos instrumentos 
científicos conhecidos.

Esta atividade deve servir como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre sua com-
preensão do uso de instrumentos de exploração. É importante que o educador comece a aula 
questionando os estudantes com perguntas como: 

Roteiro

Atividade: Meu fantástico amigo, o educador Galileu: em busca das 
Leis do Universo

Objetivo

Desenvolvimento
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“Vocês conhecem objetos (‘coisas’) criadas por cientistas? Quais? Sabem para que serve ou 
porque quem foi criado?”. “Para que servem microscópios e telescópios?”.

A ideia a ser passada as equipes é a de que equipamentos de exploração/medição são nada 
mais nada menos do que “próteses” do corpo humano. Ou seja, são equipamentos criados para 
conhecer o mundo de uma forma que não seria possível se utilizássemos apenas os nossos sen-
tidos. Estes equipamentos: telescópios, microscópicos etc. foram criados com uma finalidade 
em comum: “medir pedaços do mundo”.

        

• Estimular a criatividade e autonomia através da construção de um telescópio caseiro.

Os grupos podem começar o trabalho com duas lupas iguais. Colocar a primeira lupa na frente de 
um dos olhos e colocar a segunda lupa logo a frente da primeira. Tentar focar um objeto mexendo 
somente a segunda lupa. Pedir ajuda para os colegas para medir a distância entre as duas lupas. 
Esta será a distância mínima que as duas lupas terão no telescópio.

Fixar uma das lupas na boca de um tubo de papelão com fita adesiva. E a outra lupa na boca de 
um outro tubo de papelão. Colocar um tubo dentro de outro de forma que se possa mover os 
tubos para cima e para baixo, alterando a distâncias entre uma lupa e a outra. A distância entre os 
tubos deve respeitar a distância mínima medida anteriormente entre as duas lupas. O tamanho 
dos tubos deve possibilitar aumentar e reduzir a distância entre as duas lupas. Desta forma temos 
o ajuste da distância focal, o que possibilita observar objetos que estão longe do observador.

 

        

• Comparar medições com e sem equipamento.

              

É importante o educador motivar os estudantes a testarem seus dispositivos. As equipes podem 
tentar observar um objeto distante e anotar suas observações comparando o que veem sem o 
telescópio e com o telescópio.

Depois de realizadas as anotações o educador pode promover um debate com o todo grupo en-
fatizando em aspectos que não poderiam ter sido relatados caso os estudantes não utilizassem 
seus telescópios. É interessante o educador explicar como a imagem é formada nas lentes, visto 
que pode ser curioso que a imagem dos objetos se forme invertida. Este aspecto pode ser curioso 
para os estudantes, mas é desta mesma forma que as imagens são formadas em nossa retina – 
invertidas – nosso cérebro faz o papel de “desvirar”.        

Atividade: A obra de uma excepcional cavalheiro: construção 
de telescópios

Objetivo

Atividade: Observações e medições

Objetivos
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Motivar o grande grupo a responder e detalhar como é uma parte do mundo que eles conhecem, 
mas que nunca tiveram a oportunidade de visitar. É provável que eles respondam que com a in-
ternet esta tarefa é facilitada. Mas a grande pergunta é: como conhecer pedaços do mundo sem 
utilizar tecnologia ou equipamentos? Quando nos referimos a “pedaços do mundo” podemos 
pensar em lugares ou cidades distantes, mas não podemos esquecer do mundo microscópico que 
nos rodeia ou do céu a cima de nossas cabeças. E somente com a utilização de equipamentos e 
realizando medições que temos a oportunidade de conhecer tanto o mundo macro quanto mi-
cro. As informações coletadas em livros ou internet só estão disponíveis devido a curiosidade de 
pessoas para criar equipamentos de exploração que nos permitem medir cada vez mais pedaços 
do mundo.

Uma pergunta para provocar a reflexão final seria: “O que conheceríamos do mundo sem utilizar 
equipamentos?”

Sugerimos que a avaliação sobre a atividade seja feita pela observação da discussão com os es-
tudante a respeito da experiência de criar e observar através do telescópio caseiro. Desafiando 
os estudante com perguntas como as sugeridas acima, o educador deve ponderar: quanto à 
postura investigativa dos estudante, se a atividade despertou interesse e curiosidade, se houve 
compreensão quanto à importância de instrumentos científicos para explorar e medir objetos e 
suas propriedades.

Discussão dos resultados

Avaliação
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Nossa visão sobre o mundo muda a cada tempo histórico, desde o passado remoto até o presen-
te. As vezes temos a impressão de que o tempo está cada vez mais acelerado. Notadamente tudo 
o que fazemos hoje em dia é programado para ser mais rápido e durar “menos tempo”. Artigos de 
jornais e revista parecem ser mais curtos, os meios de transporte estão cada vez mais velozes, os 
restaurantes cozinham mais depressa enquanto nós comemos mais rápido. Quando conversamos 
sobre isso com uma pessoa mais velha normalmente chegamos a mesma conclusão: o mundo 
está mais acelerado. 

AULA: AH, SE CRISTOVÃO COLOMBO SOUBESSE! 
O MUNDO EM 3D.

10
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Mas é muito provável que nesta conversa tenhamos escutado a seguinte afirmação: “Quando eu 
tinha a sua idade as coisas eram diferentes”. O que tudo isso quer dizer? A resposta é simples, 
nossa visão sobre o mundo muda ao passar do tempo.

Pensando por este lado, qual é a definição de tempo? Para a física, tempo é uma grandeza que 
está diretamente associada a eventos naturais que ocorrem em uma determinada sequência. O 
tempo cronológico está associado a relógios e calendários. E o tempo histórico tem a ver com as 
mudanças que ocorrem nas sociedades humanas. Hoje em dia, quase todas as pessoas possuem 
GPS em seus celulares ou automóveis, com ele conseguimos nos orientar e chegar a um destino 
em qualquer lugar do mundo. Isso nos possibilitada conhecer novos lugares sem nos preocupar 
em nos perdermos. Mas como as pessoas se orientavam há muito tempo?

Há aproximadamente 4.500 anos atrás, antes mesmo de inventarmos a escrita, o ser humano já 
representava o espaço onde vivia com desenhos. Estes foram os primeiros modelos de mapas que 
se tem registro. Obviamente que estes mapas não eram nada precisos, até porque a humanidade 
não detinha recursos para a construção de mapas proporcionais e em escala. Mas mesmo assim 
serviam de referência para viajantes e comerciantes que precisavam se orientar.

Foi somente por volta dos séculos I e II depois de Cristo, que Ptolomeu, reconhecido por seus 
trabalhos, principalmente em geografia e cartografia, publicou sua obra “Geografia”. Trata-se de 
um conjunto de livros que dentre outros conhecimentos inclui localizações geográficas por co-
ordenadas – latitude e longitude. Pesquisas envolvendo coordenadas geográficas continuaram a 
acontecer, principalmente no que diz respeito a Era das Grandes Navegações. Até que se obteve 
os modelos de mapas que conhecemos hoje em dia.

Isso quer dizer que a utilização de mapas para localização é muito importante, mas nos últimos 
anos, quantas vezes precisamos comparar coordenadas de mapas para poder nos localizar ou 
chegar a um destino? Provavelmente utilizamos um GPS (sistema de posicionamento global) onde 
escreveu seu ponto de origem (coordenada) e seu ponto de chegada (coordenada). O GPS teve 
início por volta de 1960 e era um projeto militar dos EUA (Estados Unidos da América). Trata-se 
de um sistema eletrônico de navegação que emite coordenada em tempo real e é alimentado por 
informações que vem de aproximadamente 24 satélites. Estes satélites orbitam ao redor de nosso 
planeta diariamente e emitem sinais para receptores em terra. Antigamente, estes receptores não 
eram de domínio público mas, hoje em dia, utilizamos nossos celulares como receptores de sinais 
enviados por satélites.

Nossa atual visão de mundo e localização é muito diferente da visão das pessoas que viveram 
em tempos históricos muito antigos ao nosso contemporâneo. E da mesma forma nossa visão de 
mundo, no que diz respeito ao uso do GPS, é muito diferente do que nossos avós tinham quando 
saíam de férias para viajar e provavelmente utilizavam um mapa impresso para se localizar.

Nesta aula vamos propor uma atividade prática com mapas - usando o GPS no celular e o tradicio-
nal lápis e papel - para refletir sobre o conhecimento científico para localização desenvolvido pela 
humanidade ao longo de sua história. 
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• Tratar o conhecimento como elemento fundamental para o processo de humanização.

• Entender a mudança no conhecimento científico ao passar dos tempos históricos.

• Estabelecer relações entre o desenvolvimento de aparatos tecnológicos, conhecimento 
científico e mudanças em nossa forma de ver o mundo.

• Celular.

• Aplicativo Google Maps.

• Folhas de papel.

• Canetas coloridas.

• Objetos a serem definidos pelo educador (lápis, estojo, apagador ou qualquer objeto 
disponível na sala de aula).

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Conhecimento 
e visão de mundo.

Desafiar os estudantes a reunir o que sabem 
sobre o conhecimento de localização do ho-
mem e suas diferenças ao longo da história.

10 minutos

Atividade: Esconder 
os objetos, criação 
de mapas e trocas de 
coordenadas (GRUPO A) 
(GRUPO B).

As equipes devem esconder os objetos em al-
gum lugar na escola para então usar os mapas 
(físico e digital).

35 minutos

Atividade: Onde é que 
fica mesmo? 

Leitura e entendimento 
das coordenadas.

De posse do mapa e das coordenadas de GPS 
as equipes devem tentar encontrar os objetos 
escondidos.

35 minutos

Avaliação. Observação do educador. 10 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Levantamento de conhecimento prévio a respeito do conhecimento de localização do 
Homem ao longo da História.

• Entender a relação Conhecimento X Visão de Mundo.

• Compreender o significado de coordenadas geográficas.

• Entender o uso do GPS como instrumento de navegação.

Esta atividade deve servir, em geral, como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre sua 
compreensão da relação entre conhecimento científico e a nossa forma de ver o mundo. Quanto 
mais conhecimentos temos a respeito de determinado assunto mais ampla se torna nossa visão de 
mundo. É importante que o educador inicie uma abordagem questionadora com seus estudantes 
a respeito do que sabemos hoje em dia comparado ao que pessoas conheciam em outras épocas. 
Um bom exemplo poderia ser questionar as equipes sobre as formas de orientação e localização 
em diferentes tempos históricos (que, de acordo com o contexto, poderá ser tanto diferenças 
para a geração dos avós dos estudantes quanto de civilizações antigas para os tempos de hoje). 

Não queremos que esta seja uma pesquisa longa, e sim somente levantar a curiosidade dos es-
tudantes a respeito de conhecimento sobre localização em diferentes épocas e com diferentes 
tecnologias. Ainda assim, sugerimos que seja solicitado aos estudantes refletirem sobre o que 
sabem e suas possíveis dúvidas ou curiosidades que irão surgir.

        

• Comparar diferentes tecnologias de localização.

Atividade: Conhecimento e visão de mundo

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Esconder os objetos, criação de mapas e trocas 
de coordenadas

Objetivo
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Nesta etapa, os estudantes vão preparar o jogo. Para isso, teremos dois tipos de equipes diferen-
tes: as equipes “A” vão trabalhar com mapas desenhados pelos próprios estudantes. As equipes 
“B” vão usar os recursos do telefone celular. A quantidade de equipes pode variar conforme o 
número de estudantes, o importante é que eles tenham a oportunidade de participar ao menos 
uma vez de equipes diferentes, de forma que possa ter as duas experiências.

As equipes irão pensar em um local na escola onde irão esconder um objeto e desafiar colegas de 
outro time a localizá-lo. Ao fazer a escolha, devem ir até o local e observar as características do 
lugar, para então criar o mapa com as condições abaixo. 

Equipe A - Criação de mapa físico

Os estudantes deverão desenhar um mapa, que tem início na sala de aula e mostra o caminho até 
o local onde esconderam os objetos. Estes mapas serão compartilhados com as demais equipes 
como guias para achar o objeto escondido.

Equipe B - Obtenção de Mapa Digital

Após escolha do local, os estudantes irão obter o mapa utilizando os aplicativos Google Maps e 
WhatsApp (ambos podem ser baixados gratuitamente no Google Play ou Apple Store).  Por ques-
tões de tempo, sugerimos que o download seja feito em momento anterior à atividade.

Cada equipe deverá esconder em locais diferentes da escola uma caixa contendo objetos a serem 
definidos pelo educador e voltar para a sala de aula para passar as coordenadas de localização 
dos objetos aos outros grupos. É importante o educador orientar os estudantes para utilizar o 
aplicativo Google Maps para anotar as coordenadas do local onde irão esconder os objetos. Essas 
coordenadas, que estão inseridas na imagem obtida pelo aplicativo, serão passadas para os cole-
gas por meio de mensagem de WhatsApp. 

A equipe deve abrir o aplicativo Google Maps e esperar o software reconhecer a localização. Ir até 
o ícone “Opções” e clicar em “Satélite”. Agora o aplicativo mostrará a imagem de satélite da esco-
la. A equipe deve aproximar a imagem (dando zoom) até que a escala mostrada no visor seja a de 
5 metros. Identificar aproximadamente o local dentro da escola onde o grupo se encontra e adi-
cionar um marcador. Para adicionar o marcador, que tem o formato de um “alfinete” vermelho, 
basta pressionar a tela por instantes no local desejado. Quando o marcador for adicionado apare-
cerá mensagem “Marcador (ou “alfinete”) Inserido” na parte inferior da tela. Clicar na mensagem 
e depois clicar na opção “Compartilhar”. Escolher a forma para compartilhar, neste caso será o 
ícone do WhatsApp, escolher o contato que será o colega da outra equipe e clicar em enviar. 

Sugerimos ao educador atentar para o fato de que locais abertos permitem uma maior preci-
são do GPS, o que tornará o mapa obtido mais exato. Notar também que o aplicativo fornece 
as coordenadas do local obtido. Cria-se, então, uma boa oportunidade de trabalho sobre as 
coordenadas (latitude e longitude). O educador pode tanto abordar essa questão previamente 
quanto na discussão da atividade, na medida em que as coordenadas serão ou não observáveis 
para os estudantes. 

Desenvolvimento
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Equipes A e B - Troca dos Mapas

Depois da criação e obtenção dos mapas, os grupos devem trocar os materiais para descobrir 
onde está o objeto. Um desafio interessante será o de não poder se comunicar diretamente com 
os outros grupos.

        

• Reflexão sobre a atividade prática do uso de mapas e GPS.

O educador e os grupos que conseguiram encontrar os objetos escondidos podem aproveitar o 
momento para discutir a atividade. O educador pode deixar que os estudantes conversem entre 
si sobre os resultados, em um momento de descontração. Posteriormente pode-se iniciar uma 
abordagem esclarecedora sobre o sucesso ou não de encontrar os objetos e os motivos que po-
dem ter levado algum grupo a não conseguir executar a tarefa.

É importante o educador ressaltar que o uso do GPS como ferramenta de localização pode ter fa-
cilitado o trabalho dos grupos, mas que os mapas também são uma forma conveniente de chegar 
ao objetivo. 

Ao final da atividade é importante o educador ressaltar aos estudantes que quanto mais conhe-
cimento temos ou buscamos melhor é e mais facilitada é nossa compreensão e visão do mundo. 
Comparar uma ferramenta como o GPS de uso corriqueiro de estudantes com os mapas utilizados 
na antiguidade é um bom exemplo para compreender a relação Conhecimento X Visão de Mun-
do.  É interessante o professor discutir brevemente com os estudantes como um GPS funciona e 
qual sua relação com os satélites que orbitam o planeta. Um destaque interessante poderia ser 
mostrar imagens de satélites orbitando pelo globo terrestre bem como imagens de nosso planeta 
obtidas por fotos de satélites.

Durante a discussão com os estudantes, o educador poderá observar quais os aspectos da ativida-
de foram desafiadores para os estudantes, e a partir das questões surgidas inferir a compreensão 
dos estudantes sobre os objetivos desta aula. Assim, podemos elencar: quais as diferenças nas 
tecnologias de localização usadas ao longo da História? Quais as consequências que essas mudan-
ças trouxeram e trazem na forma como compreendemos o Mundo? 

Atividade: Onde é que fica mesmo? Leitura e entendimento 
das coordenadas. 

Objetivo

Desenvolvimento

Avaliação
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Como recurso para uma avaliação objetiva, sugerimos ao educador que peça para os estudantes 
adicionarem ao registro dos conhecimentos prévios, o que aprenderam ao experienciar a criação 
mapas e o uso de GPS. Questões objetivas podem ser feitas aos estudantes, como por exemplo: 
como funciona o GPS? O que são/para que servem as coordenadas geográficas?

Aplicativo

O Google Maps é atualmente um aplicativo tão arraigadamente utilizado e com tantos recursos 
que dificilmente uma explicação escrita resumida seria suficiente para indicar o que disponibiliza. 
Através dele, podemos saber nossa localização atual, navegar por ruas e avenidas de todo o mun-
do (incluindo estabelecimentos), conhecer rotas e trajetórias de diferentes meios de transportes, 
fazer nossos próprios mapas. A melhor forma de conhecê-lo é experimentando diretamente seus 
múltiplos recursos, instalando diretamente no dispositivo móvel ou navegando no computador. 
Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps&hl=pt_BR>

Um dos recursos que podemos utilizar nesta atividade são as coordenadas geográficas para locali-
zação no mapa. Disponibilizamos aqui um breve tutorial ilustrado sobre como obter coordenadas 
geográficas usando o google maps. Disponível em: 

<http://www.portaldorancho.com.br/portal/saiba-como-obter-coordenadas-geograficas-a-
traves-do-google-maps>
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O que é o conhecimento? Como se forma? E uma teoria científica? Como se elabora? Como cons-
truímos conhecimento?  As respostas para essas perguntas, é claro, têm muitas variáveis e depen-
dem da área de conhecimento científico em que vamos atuar. Mas é importante que tenhamos em 
mente que nem toda descoberta científica envolve um profissional trabalhando em um laboratório. 

AULA: PENSAR SOBRE O QUE NINGUÉM 
JAMAIS PENSOU. 

11

“ ”
Toda a criança começa como um cientista nato (...)  

Carl Sagan
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O que é o conhecimento? Como se forma? E uma teoria científica? Como se elabora? Como cons-
truímos conhecimento?  As respostas para essas perguntas, é claro, têm muitas variáveis e depen-
dem da área de conhecimento científico em que vamos atuar. Mas é importante que tenhamos em 
mente que nem toda descoberta científica envolve um profissional trabalhando em um laboratório. 

AULA: PENSAR SOBRE O QUE NINGUÉM 
JAMAIS PENSOU. 

11

“ ”
Toda a criança começa como um cientista nato (...)  

Carl Sagan

De fato, há teorias epistemológicas (do conhecimento) que afirmam que o processo de fazer ciência 
guarda, na verdade, muitas similaridades com a forma como aprendemos nos primeiros anos da 
infância. Assim, ao observarmos uma criança pequena que se faz perguntas espontâneas sobre o 
mundo que a rodeia, estaremos mais perto do que imaginamos dos processos científicos de cons-
trução de conhecimento. 

Tanto a criança quanto o cientista fazem observações, consideram evidências, testam ideias e 
retém, na prática, os processos que “dão certo” (no caso da criança pequena, por ensaio e erro; 
no caso do cientista, pela confirmação ou rejeição de hipóteses).  

Mesmo com o incrível avanço tecnológico e científico que presenciamos nos últimos anos, há 
ainda inúmeras questões em aberto que mantém, nas mais diversas áreas do conhecimento, os 
cientistas trabalhando incessantemente. Por isso, mais importante de chegarmos a uma resposta 
definitiva, propomos a atividade de se fazer perguntas, de buscar pelas próprias curiosidades e, na 
medida do possível, tentar “reconstruir” o caminho que a ciência já percorreu. 

Nesta aula, trataremos da seguinte questão: por que sonhamos? Essa pergunta tem sido feita 
há séculos pelo ser humano, e o sonho tem sido tratado de forma muito diferente em diferentes 
culturas ao longo da História. Em certos povos primitivos, por exemplo, os sonhos eram tratados 
como mensagens sobrenaturais, ou divinas, externas ao homem, geralmente ligados ao futuro, 
como premonições. Aristóteles, já na Grécia Antiga, passou a tratar os sonhos como um aspecto 
psicológico, não externo ao homem, mas como parte interna de sua mente. 

Na virada do século XIX-XX, Sigmund Freud, com sua Psicanálise, faz uma revolução no entendi-
mento e interpretação dos sonhos. Através da observação, escuta e análise psicológica de seus pa-
cientes, ele cria um método de interpretar os sonhos no contexto psicanalítico. É Freud, por exem-
plo, que afirma que “todo sonho é um desejo reprimido” ou que o “sonho é o guardião do sono”. 

Atualmente, os avanços das neurociências e das tecnologias digitais permitiram uma série de 
descobertas sobre o funcionamento do cérebro que representaram avanços da compreensão de 
porque sonhamos. Neurofisiologicamente, sabe-se hoje que a atividade de sonhar está ligada 
não só ao “descarte” de informações em excesso, mas à aprendizagem de processos cognitivos 
e a sua memorização. 

Ainda que haja muitas informações a respeito dos sonhos, no entanto, o seu aspecto simbólico e 
afetivo leva, invariavelmente, a interpretações diferentes e a novas perguntas. A proposta para 
essa aula será, a partir da questão levantada, colocar os estudantes no lugar de cientista, fazendo 
um levantamento de seu próprio conhecimento e a seguir uma pesquisa inicial  sobre o sonho 
como objeto da Ciência.

• Reconhecer a presença e a importância das Ciências em todos os contextos da 
vida humana;

• Compreender e estabelecer relações entre o conhecimento e visão de mundo;

• Despertar a curiosidade e a atitude investigativa dos estudantes.

Objetivos Gerais
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• Fontes de pesquisa (internet, livros, revistas e artigos);

• Computador (se disponível);

• Material para registro das informações de pesquisa (variável conforme a forma de 
apresentação escolhida).

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Levantamento 
de hipóteses, certezas e 
dúvidas.

Reunir certezas e dúvidas dos estudantes, em 
grupos, sobre os sonhos (Anexo A). 35 minutos

Atividade: Pesquisa 
sobre a origem, teorias 
e aspectos diversos dos 
sonhos.

A pesquisa realizadas pelos estudantes pode 
- e deve - variar conforma as suas próprias 
dúvidas levantadas, definidas por cada grupo.

45 minutos

Atividade: Discussão de 
resultados com a turma.

O educador mediar as discussões e conclusões 
dos estudantes ao término da pesquisa. 10 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Levantar conhecimento prévio dos estudantes sobre o problema em discussão, esti-
mulando a tomar consciência do que já sabem e a definir dúvidas a serem resolvidas;

• Estimular a criação de hipóteses para explicar, a partir de conhecimento prévio, porque 
o ser humano sonha.

Materiais Necessários

Roteiro

Atividade: Levantamento de certezas e dúvidas

Objetivos



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 53

Essa atividade deve servir como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre o problema a 
ser trabalhado. A forma como será introduzida pode e deve variar de acordo com as condições de 
cada educador. Pode-se, por exemplo, colocar algum problema específico relativo aos sonhos, e 
então partir para o questionamento dos estudantes sobre suas próprias hipóteses a respeito. Esse 
primeiro estímulo à curiosidade pode ser feito também com a própria questão central da ativida-
de: “porque sonhamos?”. Sugerimos que seja criado um quadro com certezas e dúvidas que onde 
serão registradas, de um lado, o que já sabem e, de outro, o que ainda não sabem sobre o assunto. 
Os estudantes devem registrar suas certezas e dúvidas para constar no relato da atividade.

         

• Responder inicialmente as questões estabelecidas;

• Conhecer alguns aspectos teóricos relacionados aos sonhos.

Após o levantamento das certezas e dúvidas, cada grupo deverá ter seu foco de pesquisa defini-
do pelas próprias curiosidades. Conforme o desenvolvimento da primeira atividade, o educador 
pode orientar os estudantes no sentido de que se dirijam especificamente a uma ou outra teoria 
ou aspecto histórico sobre a ciência envolvida na explicação dos sonhos (por exemplo, um grupo 
pode pesquisas sobre autores modernos - Freud, Jung, Neurociências; enquanto outros podem 
estudar povos primitivos, etc.). Durante a atividade de pesquisa, é importante frisar que, assim 
como as certezas levantadas podem se modificar, novas dúvidas também podem surgir. Assim, 
deve ser sugerido aos estudantes que registrem os dados e processos decorrentes da pesquisa. 
Os registros podem ser feitos digitalmente, se houver computadores disponíveis, ou no caderno. 
Pode ser sugerido aos estudantes, também, que relatem sonhos que tiveram e possíveis significa-
dos que atribuíram a eles (é claro que, por possivelmente haver questões emocionais envolvidas, 
isso dependerá do contexto e adequação do educador com sua turma).

        

Desenvolvimento

Atividade: Pesquisa sobre a origem, teorias e aspectos diversos 
dos sonhos

Objetivos

Desenvolvimento
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• Montar uma tabela com as principais informações encontradas em pesquisa;

• Discutir informações encontradas, expressando explicações segundo os aspectos 
teóricos achados em pesquisa, compartilhando com o grande grupo.

Em grande grupo, promover uma discussão sobre as informações encontradas na pesquisa realizada. 
Pode-se estimular os estudantes a expressar suas próprias opiniões, confrontando com as infor-
mações encontradas na teoria e com as informações encontras pelos colegas. É importante frisar 
a questão proposta é de grande complexidade e debate no mundo da ciência atual, de forma que 
a atividade não tem como objetivo encerrar conclusões, mas sim criar condições para o despertar 
da curiosidade e outros projetos dos estudantes.

Os estudantes deverão criar um quadro com as informações obtidas da pesquisa. Esse quadro 
deverá fornecer uma comparação com as certezas e dúvidas iniciais levantadas por eles.

O problema trazido por esta aula, “porque sonhamos?” normalmente já tem algum tipo de res-
posta no imaginário dos estudantes. Será interessante observar quais efeitos uma pesquisa inicial 
tem em seus pontos de vista e crenças: há alguma mudança? Como as informações encontradas 
são consideradas pelo estudante? Nesse aspecto também será importante considerar se as fontes 
consultadas são avaliadas, quanto à possível seriedade e veracidade da informação apresentada. 

Atentamos para a importância da observação da atitude investigativa do estudante durante o tra-
balho. Como recurso para uma avaliação objetiva, sugerimos que seja usado o quadro de certezas 
e dúvidas, comparando o antes e o depois da pesquisa realizada.

Atividade: Levantamento de certezas e dúvidas

Objetivos

Desenvolvimento

Avaliação
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Grupo:

Atividade: 

Certezas (o que sabemos) Dúvidas (o que ainda não sabemos)

Anexo A
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Até aonde vai à ciência? É fácil percebê-la em nossas vidas: nas turbinas dos aviões; nos celulares, 
TVs e eletrodomésticos; nos remédios, enfim, nos grandes avanços da tecnologia. Porém, ela só 
chega até aí? É só nas novidades e melhorias da vida moderna que podemos observá-la? Por mais 
que não pareça, a arte também está repleta de ciência. A matemática é a base para construção 
das notas, das escalas musicais e por consequência, dos instrumentos e da própria harmonia. 
Através da física podemos descrever as frequências dos diferentes “sons” e timbres, construindo 
novas experiências musicais. Ainda no que diz respeito aos sons, muitas coisas interessantes são 
reveladas pela ciência. No cotidiano as cidades ficam cada vez mais barulhentas, são caminhões, 
carros buzinando, sirenes e até mesmo algumas pessoas ouvindo músicas em um volume ensur-
decedor nas ruas. Um determinado nível de ruído em nosso sono pode causar diversos problemas 
pois, enquanto dormimos, nosso cérebro ainda processa os sons percebidos. A exposição a barulhos 
acima de 35 decibéis (nível máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde5) durante o 
sono, pode ser causa de cansaço, estresse e outros problemas de saúde. 

AULA: ENTÃO É ASSIM? RESPIRAMOS, VEMOS, 
TOCAMOS, BRINCAMOS... EXISTE CIÊNCIA EM 
TUDO? DE QUE MANEIRA AS CIÊNCIAS ESTÃO 
PRESENTES EM NOSSAS VIDAS?

12
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reveladas pela ciência. No cotidiano as cidades ficam cada vez mais barulhentas, são caminhões, 
carros buzinando, sirenes e até mesmo algumas pessoas ouvindo músicas em um volume ensur-
decedor nas ruas. Um determinado nível de ruído em nosso sono pode causar diversos problemas 
pois, enquanto dormimos, nosso cérebro ainda processa os sons percebidos. A exposição a barulhos 
acima de 35 decibéis (nível máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde5) durante o 
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12

Existem tabelas de referência para ajudar a classificar os níveis de ruído:

Níveis de ruído6

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o nível de ruído recomendável para a audição é 
de até 50 decibéis (dB). A tabela abaixo mostra exemplos de níveis médios de ruídos em decibéis.

• 15 dB: cochichar

• 30 dB: jardim tranquilo

• 60 dB: barulho de escritório

• 75 dB: liquidificador

• 85 dB: rua com trânsito intenso

• 90 dB: caminhão pequeno acelerando

• 100 dB: britadeira

• 110 dB: concerto de rock

• 120 dB: avião a jato

• 140 dB: limite da audição

Mesmo sabendo que o barulho está incomodando, a ciência e a tecnologia podem nos ajudar a 
ter uma noção do que é aceitável ou não e assim podemos tomar uma providência, seja colocar 
janelas antirruído ou simplesmente mudar de quarto. Um recurso é o uso de aplicativos nos 
celulares que medem o nível de  ruído. 

Nesta aula, iremos realizar um estudo da qualidade do som na escola, usando para isso o apare-
lho celular, e conhecendo como a ciência pode auxiliar a medirmos os sons de nosso cotidiano.

• Tornar clara a relação entre a pesquisa e a geração do conhecimento;

• Esclarecer sobre questões éticas envolvendo publicações.

• Celular com aplicativo de medição de ruídos:

 - Aplicativo Multi Measures.

• Papel para anotações.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Música para os 
meus ouvidos, por favor! 
Medição de ruídos.

Estudantes realizam uma atividade de medição 
de ruídos em diversas situações na escola. 30 minutos

Atividade: Relatório 
sobre ruídos. 

Estudantes criam um relatório a partir das 
medições dos ruídos. 15 minutos

Avaliação: Discussão de 
resultados com a turma.

O educador deve discutir e comparar os resul-
tados das pesquisas. 30 minutos

Avaliação. Observação do educador. 15 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Realizar medições de ruídos usando celular;

• Entender sobre unidades de medida de sons e relacioná-las com sons do cotidiano 
da escola.

Nesta atividade é importante que as equipes entendam que ruídos, barulhos e sons podem ser 
mensurados cientificamente e enquadrados em uma escala chamada decibéis. Vale salientar que 
se valores de decibéis de ruídos excederem os valores máximos da escala, poderão causar proble-
mas e afetar a saúde das pessoas. 

O educador pode pedir aos estudantes para baixarem o aplicativo Multi Measures para celular. 
Ele pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play ou Apple Store. O educador pode pedir para 
que os estudantes saiam da sala de aula e comecem a realizar medições. 

Roteiro

Atividade: Música para os meus ouvidos, por favor! Medição de ruídos

Objetivos

Desenvolvimento
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É importante informar aos estudantes que levem um caderno para anotações e criem uma tabela 
com três colunas: a primeira refere-se a “O que estão medindo”; a segunda o “Local” e a terceira 
os “Decibéis” medidos pelo aplicativo.

As medições são livres e os estudantes podem medir em qualquer local da escola, inclusive a pró-
pria sala de aula durante as aulas. É interessante que locais barulhentos como refeitório e pátio 
da escola sejam considerados na análise dos estudantes, mas também locais calmos e quietos na 
escola como a biblioteca.

        

• Integrar os conhecimentos sobre as medidas de som com a experiência na atividade.

Na atividade anterior as equipes realizaram medições de ruídos em diferentes locais da escola e 
criaram uma tabela comparando valores. Agora, o educador pode motivar os estudantes a escre-
verem um relatório que relacione os valores coletados e sua influência em ambientes de convi-
vência humana. O educador pode promover a discussão e interesse pela pesquisa perguntando: 
“Os ruídos podem atrapalhar atividades que exigem concentração?” e “Conviver em ambientes 
com ruídos pode ocasionar problemas a saúde?”. Como sugestão o educador pode expandir a dis-
cussão e a pesquisa e mencionar métodos e materiais que contribuem para a redução de ruídos 
em edificações. 

      

O processo de medição, organização dos dados e os resultados organizados em um relatório deve 
ser compartilhado pelos grupos de estudantes. Em grupo deve ser feita uma análise do nível ade-
quado ou tolerável de ruído em cada espaço da escola. Silêncio absoluto nem sempre é adequado 
para todas as atividades ou espaços na escola, uma vez que dependendo da atividade o barulho 
é resultado da produção de materiais ou interação entre as pessoas. Porém nos locais em que 
há ruído em excesso, como os estudantes pensam em melhorar e adequar a situação? Pode-se 
realizar uma campanha e continuar as medições, incluindo cartazes que permitam relacionar uma 
seta mostrando o nível atual e uma marcação desejada para o local.

Atividade: Relatório sobre ruídos

Objetivo

Desenvolvimento

Discussão de resultados com a turma
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Tendo como objetivo explicitar a relação entre pesquisa e geração do conhecimento, será impor-
tante observar a postura dos estudantes frente às atividades propostas, principalmente quanto à 
curiosidade e autonomia demonstradas. A tabela criada pelos grupos deve servir de recurso para 
avaliar a capacidade de organização dos dados e, então, de comunicação com educador e colegas.

Aplicativo

Multi Measures (múltiplas medidas) - Aplicativos com doze ferramentas de medida diferentes, 
por exemplo: régua digital, medidor de ruído, compasso, entre outros. O aplicativo pode ser bai-
xado direto das lojas digitais: Google Play (para Android), Apple Store (dispositivos Apple) ou Loja 
do Windows. Disponível em: 

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skypaw.multi_measures&hl=en>

Apresentação sobre Poluição Sonora

http://hidro.ufcg.edu.br/twiki/pub/CienciasdoAmbienteMonica/Monicaaulas/CAP.14.
CIENCIASDOAMBIENTE.pdf

 

Saiba se proteger do barulho em casa:

http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2015/06/1637648-com-nivel-de-ruido-aci-
ma-do-indicado-saiba-se-proteger-do-barulho-em-sp.shtml

Ruídos causados por troca de mensagens no celular

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/11/1552035-ruidos-causados-por-troca-
-de-mensagens-no-celular-irritam-paulistanos.shtml

Avaliação

Na Estante

Vale a pena LER

Vale a pena VER
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Para que servem as ciências? Existe um ditado popular que afirma que a diferença entre o re-
médio e o veneno é a dose. Desde o século XX os avanços da ciência têm possibilitado a cura de 
muitas doenças e isso levou à longevidade, aumentou-se significativamente a expectativa de vida. 
Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística) mostram que em 1980, ao nascer a 
expectativa de vida do brasileiro era de 62,5 anos. Em 2013, esse tempo subiu para 74,9 anos.7 
Nesse caso, o desenvolvimento da Ciência ajuda a prolongar e melhorar a vida das pessoas.

O dinamismo da natureza e a complexidade das causas de doenças, entretanto, tornam o desen-
volvimento e uso de medicamentos um desafio. Existe uma verdadeira corrida contra o tempo 
para encontrar a cura de doenças como a AIDS e o câncer, por exemplo. Existem casos em que 
vírus sofrem mutações, e um tratamento anterior já não funciona mais. Em outros casos, como 
no câncer, ao tratarmos o crescimento desordenado de algumas células, outras que não deveriam 
são afetadas, gerando efeitos colaterais. No caminho da Ciência para encontrar a cura de doen-
ças, então, há muitos efeitos indesejáveis. 

Cabe dizer que os cientistas são profissionais como quaisquer outros e, também nesta classe, 
existem os bons e os maus profissionais. A grande maioria coloca seus conhecimentos e sua capa-
cidade a favor da melhoria do mundo, mas também existem alguns que colocam seus serviços a 
favor da produção de armas químicas e atômicas, por exemplo.

AULA: COMO UM CIENTISTA COZINHA UM OVO? 

13
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Para exemplificar essa linha tênue em que a Ciência se encontra, entre o que pode fazer mal e o 
que pode fazer bem, trazemos o exemplo da radioatividade. Elementos radioativos podem tanto 
ser encontrados na natureza, sem oferecer riscos, quanto causar dano, quando gerados a partir 
de alterações nos núcleos atômicos, resultando em emissões radioativas. 

Existem também outras situações nas quais os produtos oriundos das ciências, mesmo sem in-
tenção, causam prejuízos graves ao homem e ao meio ambiente, como nos casos dos acidentes 
nucleares nas usinas de Chernobyl (1986) na Ucrânia e Fukoshima no Japão (2011). No Brasil, uma 
situação grave ocorreu em Goiânia (1987), com o famoso caso da contaminação ocorrida a partir 
de um equipamento radiológico abandonado contendo Césio 137.

Em muitos casos envolvendo acidentes radioativos, não há muito a fazer além de isolar a área e 
aguardar a diminuição da radioatividade por um processo conhecido como meia-vida. Nos pro-
cessos radioativos, o tempo de meia vida ou período de semi desintegração de um radioisótopo 
(núcleo atômico instável que emite energia quando se transforma em uma forma mais estável) é 
descrito como o tempo necessário para desintegrar metade da massa de um isótopo. Este tem-
po pode durar alguns segundos ou até mesmo bilhões de anos. O conhecimento do processo de 
meia-vida dos elementos radioativos é um recurso importante para, por exemplo, determinar a 
segurança de um local após acidentes como os referidos anteriormente. 

Nesta aula, proporemos uma atividade introdutória ao conceito de radioatividade, utilizando o 
processo de meia-vida de elementos radioativos como ponto de partida. Para tanto, os estudan-
tes irão calcular e representar o tempo de meia-vida de diferentes elementos radioativos.

• Reconhecer que a ciência é uma atividade humana que pode ter diferentes intenções 
de uso, para o bem ou para o mal;

• Entender as diferenças de proporções entre aplicações de ciências como entre uma 
usina nuclear e um exame médico.

• Folhas de papel e duas cartolinas para grupo.

Objetivos Gerais

Material Necessário
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Meia-vida e a 
radioatividade.

Estudantes realizam uma atividade explo-
rando conceitos introdutórios de meia vida 
elementos radioativos.

30 minutos

Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir e comparar os grá-
ficos construídos pelas equipes e apresentar o 
simulador sugerido na atividade.

10 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Utilizar representações de fenômenos científicos por meio de gráficos interativos;

• Introduzir conceitos de meia-vida de elementos radioativos.

Sugerimos que seja feita uma breve discussão inicial para se trabalhar alguns conceitos introdutó-
rios sobre meia vida de elementos radioativos. 

Nesta atividade, simularemos o tempo de meia vida de um elemento radioativo a escolha do educa-
dor. O educador poderá consultar sites que informam o tempo de meia vida de alguns elementos.

Depois de definidos os elementos químicos a serem trabalhados por cada grupo, os estudantes 
deverão montar um gráfico que relaciona a massa do elemento no eixo Y e a quantidade de anos 
no eixo X. Para isto, o educador pode pedir para os estudantes quadricularem uma cartolina com 
quadrados de tamanhos próximos a de um postite. Traçar os eixos X e Y e relacionar os eixos. 
Depois de montado o esqueleto do gráfico, o estudante começará a atividade com uma folha de 
papel no formato de um quadrado. Esta folha representará a massa do elemento químico e deve 
ser colada no ano zero e na massa correspondente. 

Roteiro

Atividade:  Meia-Vida e a radioatividade

Objetivos

Desenvolvimento
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O estudante deverá calcular a meia-vida deste elemento, cortar a folha pela metade e colar na 
cartolina, mas desta vez deverá posicionar a folha no local que corresponde a metade da massa 
da primeira folha e relacionar com o número de anos que corresponde a meia-vida do elemento 
e assim sucessivamente. Por exemplo, o elemento radio (Ra) tem massa atômica 226 e seu tempo 
de meia-vida é de 1620 anos. Passados 1620 anos, metade da massa do elemento será convertida 
em outros elementos. A figura abaixo ilustra a montagem do decaimento radioativo.

Ao término da atividade o educador poderá construir juntamente com seus estudantes uma 
discussão motivadora que relacione os padrões dos gráficos criados por cada equipe, aprovei-
tando a oportunidade para explicar conceitos matemáticos utilizados durante a atividade. 

A questão mais geral que norteia a atividade é: a Ciência pode ser usada para o bem ou para 
o mal. Quais são os limites entre um e outro? Sugerimos que o educador coloque ênfase em 
despertar e desafiar a curiosidade dos estudantes sobre, por exemplo, os acidentes radioativos 
e possíveis usos da radioatividade como recurso para diferentes propósitos. 

1/8

1000 2000 3000 Anos

1/4

1/2

1

Kg

Discussão de resultados com a turma
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Esta aula é um exercício de introdução ao conceito de radioatividade, em que se utiliza da si-
mulação do processo de meia vida para diferentes elementos químicos radioativos. O objetivo 
principal, entretanto, é estimular o estudante a pensar sobre o sentido da Ciência para ele e as 
repercussões do trabalho do cientista. Será importante observar, então, a postura dos estudantes 
quanto ao interesse e autonomia para a realização da atividade. Também, a curiosidade que cada 
um demonstra sobre o problema tratado. 

Como uma avaliação objetiva, pode-se considerar a precisão dos gráficos criados por cada grupo.

Avaliação
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A Ciência é processo de aprendizado onde cada nova descoberta depende de descobertas ante-
riores. É um conhecimento que se constrói gradativamente e sua ausência pode impactar direta-
mente em nossas vidas. O conhecimento e o hábito de lavar as mãos nos é passado por nossos 
pais logo após o nosso nascimento. Escutamos repetidas vezes que precisamos lavar as mãos 
antes de comer ou após tocar em objetos sujos. Atualmente, não se trata de uma novidade. Mas 
há algum tempo atrás as pessoas não tinham o hábito de higienizar suas mãos. Até mesmo os 
médicos e cirurgiões não se importavam se suas mãos estavam sujas quando realizavam procedi-
mentos cirúrgicos em pacientes. 

AULA: DE QUE MANEIRA NOSSO CONHECIMENTO 
OU A AUSÊNCIA DELE SOBRE AS CIÊNCIAS 
IMPACTAM AS NOSSAS VIDAS COTIDIANAMENTE?         

14



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 67

A Ciência é processo de aprendizado onde cada nova descoberta depende de descobertas ante-
riores. É um conhecimento que se constrói gradativamente e sua ausência pode impactar direta-
mente em nossas vidas. O conhecimento e o hábito de lavar as mãos nos é passado por nossos 
pais logo após o nosso nascimento. Escutamos repetidas vezes que precisamos lavar as mãos 
antes de comer ou após tocar em objetos sujos. Atualmente, não se trata de uma novidade. Mas 
há algum tempo atrás as pessoas não tinham o hábito de higienizar suas mãos. Até mesmo os 
médicos e cirurgiões não se importavam se suas mãos estavam sujas quando realizavam procedi-
mentos cirúrgicos em pacientes. 

AULA: DE QUE MANEIRA NOSSO CONHECIMENTO 
OU A AUSÊNCIA DELE SOBRE AS CIÊNCIAS 
IMPACTAM AS NOSSAS VIDAS COTIDIANAMENTE?         

14

A higienização das mãos é considerada uma das ações mais importantes no controle de infecções 
em qualquer serviço de saúde do mundo. A simples utilização de água e sabão pode reduzir a quan-
tidade de microrganismos presentes nas mãos, podendo até impedir a transmissão de doenças. É 
importante ressaltar que o ato de não lavar mãos afeta tanto o paciente quanto o profissional do 
serviço de saúde. Médicos e outros profissionais de saúde precisam seguir uma rigorosa rotina de 
higienização de mãos. Não basta para eles simplesmente lavar as mãos com água e sabão. Antes de 
uma cirurgia, por exemplo, um médico não pode encostar em nenhum objeto depois de lavar suas 
mãos, a não ser os aparatos cirúrgicos que utilizara nos procedimentos com o paciente.

Somente em 1846 a higienização apropriada das mãos passa a ser considerada uma das mais 
importantes medidas para reduzir a transmissão de doenças em serviços de saúde. O mais intri-
gante é que há registros de infecções datadas de 325 dC. Já era de conhecimento a relação de 
infecções e hospitais, mas somente no século XIX, que James Young Simpson (1811-1870) sugere 
que procedimentos cirúrgicos sejam realizados na casa de pacientes e não em hospitais, visto que 
as amputações realizadas em hospitais tinham índice de mortalidade de aproximadamente 41,6% 
enquanto que o índice caía para 10,9 % nas realizadas em domicílio.

Foi em meados de 1846 que o médico Ignaz Philip Semmelweis comprovou a relação entre febre 
puerperal (doença que ocorria em maternidades) com cuidados médicos. Ele identificou que as 
mãos dos médicos que iam diretamente da sala de autópsia para a de obstetrícia tinham um cheiro 
desagradável. Com estas observações e pedindo para que os estudantes de medicina higienizassem 
suas mãos ele demonstrou claramente que este procedimento poderia evitar mortes maternas.

Este é um exemplo de que o desconhecimento do conhecimento científico associado a prevenção 
de infecções por microrganismos pode afetar diretamente nossas vidas cotidianamente.

Esta atividade tem como propósito demonstrar, na prática, como descobertas científicas alteram 
dramaticamente nossa vida cotidiana. Os estudantes farão uma atividade lúdica e simples de lavar 
as mãos (seguindo normas técnicas da Anvisa) que, entretanto, pode introduzir reflexões impor-
tantes sobre o papel da Ciência em nossas vidas. 

• Tratar o conhecimento como elemento fundamental para o processo de humanização.

• Reconhecer a presença e a importância das Ciências na vida humana.

• Um pedaço de carvão.

• Bacia plástica.

• Água.

• Sabão.

• Detergente.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários



68 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

• Escova com cerdas.

• Papel toalha.

• Site da ANVISA com procedimentos para higienização de mãos:

 http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/tecnicas.htm

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Ciência da 
Higienização de mãos.

Realizar uma atividade envolvendo a higieniza-
ção das mãos usando técnicas recomendadas 
por órgãos de saúde.

40 minutos

Avaliação. Observação do educador. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Entender que as descobertas científicas, muitas delas aparentemente simples, podem 
causar impactos diretos na vida das pessoas e na sociedade.

Esta atividade deve servir como disparadora da curiosidade dos estudantes sobre sua compreen-
são da relação que entre infecções provocadas pela falta de higiene das mãos. É importante os 
estudantes compreenderem que o ato de lavar as mãos, prática corriqueira em nosso dia a dia, 
não era adotada em hospitais. Desta forma o educador pode começar a aula perguntando aos es-
tudantes “De que maneira nosso conhecimento ou a ausência dele sobre as Ciências impactam as 
nossas vidas cotidianamente?” e citar o exemplo da prática de higienização de mãos em serviços 
de saúde. A atividade retrata que a falta um conhecimento científico, simples nos dias atuais, era 
ignorado e por isso provocava inúmeras mortes.

Roteiro

Atividade: Ciência da higienização das mãos

Objetivo

Desenvolvimento
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Nesta atividade praticaremos várias técnicas de higienização das mãos, incluindo as utilizadas por 
profissionais do serviço de saúde. Os detalhes do procedimento de lavagem de mãos podem ser 
encontrados no site da ANVISA (http://goo.gl/j3uYqM). Existem vários procedimentos, cada técni-
ca de higienização das mãos pode variar dependendo do objetivo a que se destina. Recomenda-
dos utilizar a técnica de antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos para iniciar e 
ilustrar a atividade prática. Contudo o educador pode variar a técnica conforme sua abordagem.

Primeiramente, o educador pode pedir aos estudantes que eles passem um pedaço de carvão nas 
mãos para sujá-las da forma que bem entenderem. Posteriormente, em uma bacia e com a ajuda 
dos demais colegas do grupo, as equipes deverão lavar suas mãos. O educador pode deixar o sa-
bão, detergente, escova e papel toalha em uma bancada para que os estudantes decidam quais 
materiais irão usar.

Posteriormente, o educador pode apresentar a metodologia escrita no site da ANVISA da técnica 
de higienização de mãos recomendada anteriormente e pedir para que os estudantes repitam a 
operação anterior tentando seguir o passo a passo descrito.

No final, pode-se levantar uma discussão do porquê seguir tantos procedimentos antes de realizar, 
por exemplo, um procedimento cirúrgico e quais os problemas que a falta de higiene poderiam 
causar em profissionais de saúde e pacientes.

Esta aula tem como propósito ressaltar os impactos de descobertas da ciência em nossa vida 
cotidiana, em uma atividade simples e lúdica. Para a atividade de higienização das mãos, por 
tanto, não sugerimos nenhuma avaliação forma, já que ela é apenas um recurso para despertar 
o interesse dos estudantes para a Ciência.

Como alternativa para uma avaliação objetiva, sugerimos ao educador propor aos estudantes, 
organizados em grupo, que montem um relatório contendo as condições dos banheiros da esco-
la quanto aos materiais de higiene.

Avaliação
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AULA: POR QUE O MOSQUITO DA DENGUE NÃO 
TOMA VACINA?

15 Fissão Nuclear
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AULA: POR QUE O MOSQUITO DA DENGUE NÃO 
TOMA VACINA?

15

É inegável a contribuição das grandes descobertas científicas para nossa vida moderna. Hoje vive-
mos mais e melhor graças a tudo o que o homem já desvendou e construiu através das ferramen-
tas provenientes da ciência. Podemos, no entanto, afirmar que toda grande descoberta significa 
um benefício para a humanidade? Para buscar possíveis respostas a essa pergunta, teremos que 
ir além das descobertas em si, para pensar um pouco sobre o uso que a Ciência, ou o cientista, faz 
do conhecimento construído. 

A pergunta “do que é constituída a matéria?” está na base do fazer científico moderno. Na tenta-
tiva de respondê-la, o Homem chegou gradativamente a reconhecer e criar modelos para explicar 
o funcionamento de estruturas cada vez mais elementares: da molécula, ao átomo, aos elétrons, 
prótons e nêutrons. Essas descobertas não param, e atualmente há mais partículas da matéria 
sendo descobertas e estudadas.8 

Fazendo uma breve viagem no tempo, veremos que o início do século XX marcou uma era sem 
precedentes na história da Ciência, em especial da Física e Química. Rutherford e Bohr, nos pri-
meiros anos do século passado, causaram uma revolução desvendando em grande parte a estru-
tura do átomo - o núcleo de prótons cercado por elétrons em órbita circular. James Chadwick, já 
na década de 30, é quem faz a descoberta do nêutron. Era o origem da chamada Ciência Nuclear.

Mais tarde, cientistas como Einstein, Otto Hahn e Lise Meitner foram além: descobriram que esse 
núcleo poderia ser quebrado, dando origem a átomos de outros elementos com grande liberação 
de energia - processo que ficaria conhecido por fissão nuclear. Essa descoberta gerou uma nova 
revolução, pois a quebra de um núcleo atômico (antes inconcebível), gera uma enorme quantida-
de de energia.

No processo de fissão nuclear, bombardeia-se o núcleo de um átomo com um Nêutron em alta 
velocidade. O Nêutron é absorvido pelo núcleo do átomo, que se torna instável e se divide em 
outras partículas, liberando energia. O átomo instável libera dois ou três Nêutrons, que por sua 
vez vão atingir novos núcleos atômicos, e assim sucessivamente. 

Ao processo descrito acima chamamos reação nuclear em cadeia. Graças a esse processo, de-
monstrado por Albert Enstein, pôde-se gerar uma quantidade de energia ainda não imaginada na 
época. A partir de então, o Homem passou a fazer diferentes usos da quebra nuclear e reações 
em cadeias. Citando apenas dois exemplos, a partir das reações descritas foram desenvolvidas 
as usinas nucleares, responsáveis hoje pela produção de 14% da energia elétrica do Mundo. Por 
outro lado, a descoberta da fissão nuclear possibilitou a criação da bomba atômica, que ao final 
da segunda guerra mundial causou a morte de centenas de milhares de seres humanos em Hi-
roshima e Nagazaki.

Nesta aula, iremos simular o processo de reação em cadeia que ocorre na fissão nuclear. Para tan-
to, faremos uma brincadeira com dominós. Como pano de fundo para a atividade, está a seguinte 
questão: toda a descoberta científica representa um benefício para a humanidade?

• Reconhecer que a ciência pode resolver e também causar grandes problemas para 
a humanidade; 

• Relacionar os pontos positivos e negativos de grandes descobertas;

• Apoiar a reflexão sobre a aplicação do conhecimento científico na construção e 
transformação do mundo. 

Objetivos Gerais
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• Dominós;

• Caderno para anotações;

• Caneta ou lápis.

• Cronômetro do celular.

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Reação em 
cadeia.

Após introdução do educador, estudantes 
realizam uma atividade que representa uma 
reação em cadeia.

35 minutos

Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir e comparar os resul-
tados observados pelos estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante a 
discussão)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir, a partir de experiência prática, sobre o processo de reação em cadeia.

O educador pode iniciar uma discussão perguntando “Grande descobertas significam grandes 
benefícios para a humanidade?”. É interessante explorar as respostas dos estudantes e conduzi-
-los a pensar a respeito de avanços tecnológicos surgidos a partir da descoberta e evidência de 
estruturas atômicas. 

Material Necessário

Roteiro

Atividade: Reação em cadeia

Objetivo

Desenvolvimento
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Um bom exemplo de trabalho seria abordar o que são elementos radioativos e deixar claro para 
os estudantes que, na natureza, somente o elemento químico urânio (U) é encontrado natural-
mente e que os demais elementos químicos radioativos descritos na tabela periódica foram cria-
dos pelo ser humano.

A partir dos materiais disponíveis na sessão “Na Estante”, o educador pode expor exemplos de 
situações em que ocorrem fissões nucleares, como as usinas nucleares e bombas atômicas.

Nesta atividade representaremos uma reação em cadeia utilizando dominós. A atividade acontece 
em duas etapas.

Etapa 1

Montar uma fila de peças de dominó. Derrubar a primeira peça e marcar o tempo até a última 
peça ser derrubada.

Etapa 2

Para esta etapa o educador poderá seguir o modelo abaixo e utilizar a mesma quantidade de 
peças de dominó utilizadas na Etapa 1.

É importante que os estudantes sigam o modelo, pois a primeira peça deve interagir com duas ou-
tras peças e essas duas com quatro outras e assim por diante. Desta forma estaremos simulando 
o que acontece em reações nucleares e observando os efeitos de uma reação em cadeia.

A ideia é que as equipes marquem o tempo que uma peça de dominó leva para provocar a rea-
ção em cadeia necessária para derrubar todas as outras peças. É importante que os estudantes 
compreendam que o número de peças é o mesmo, mas quando provocam uma reação em cadeia 
(Etapa 2) o tempo para derrubar todas as peças é menor.

Após a realização da atividade prática o educador poderá aproveitar a oportunidade para explo-
rar com os estudantes conceitos introdutórios sobre crescimento exponencial em matemática.

Dois tipos de reação representadas por dominós: simples (linear) e em cadeia (múltipla). 



74 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

A partir da experiência prática, o educador pode retomar a exposição sobre o processo de rea-
ções nucleares em cadeia. Deve se tornar visível, na atividade, que um número muito maior de 
peças foi deslocado em um menor intervalo de tempo. Essa situação é análoga à liberação de 
energia nas fissões nucleares, em que se produz muita energia com uma quantidade pequena 
de massa. O educador pode, antes de mostrar conclusões, desafiar os estudantes para que eles 
façam alguma relação do que foi exposto com a experiência dos dominós.

Mais amplamente, os estudantes podem ser convidados a pensar sobre a postura ética do cien-
tista ao fazer ciência. Espera-se que essa reflexão seja um estímulo para o início de novas pes-
quisas, um convite ao estudante a se fazer perguntas sobre o tema.

A discussão sobre a atividade prática com o grupo de estudantes deverá servir como subsídio 
para observar que tipo de relação eles estabeleceram entre a experiência prática e o que foi 
exposto teoricamente. Como uma atividade prática e lúdica, não temos como objetivo avaliar 
formalmente a produção dos estudantes. Para esse propósito, entretanto, sugerimos que os 
grupos façam um pequeno relatório contendo as conclusões que tiveram sobre a experiência e 
as curiosidades que surgiram a partir da aula.

Vídeo com ideias de construções e simulações de reações em cadeia utilizando dominós:

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ARM42-eorzE>

Vídeo contendo explicações sobre o funcionamento dos processos de fissão e fusão nuclea-
res, em que há também aspectos do contexto histórico da descoberta e formas de uso dos 
processos (por exemplo, em usinas e bombas atômicas). Disponível em: 

<http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/tudo%20se%20transforma/energiaIm-
pactoAmbiental/energianuclear1/video%20para%20web/video.html>

Site do governo federal (eletrobras) que contém informações sobre a energia nuclear. 

Disponível em: <http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7odoConheci-
mento/Pesquisaescolar/EnergiaNuclear.aspx>

Discussão de resultados com a turma

Avaliação

Na Estante

Vale a pena ASSISTIR

Vale a pena VER
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AULA: EUREKA: DE QUEM É A IDEIA?

16
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Quando alguém grita: “Eureka!” logo pensamos que algo foi descoberto, possivelmente relaciona-
do à ciência. “Eureka”, palavra de origem grega, significa “Eu encontrei!”. 

Conta a história que por volta de 300 anos aC (antes de Cristo), um cientista e inventor grego 
chamado Arquimedes resolveu o problema de como determinar o volume de um objeto irregular. 
Segundo a história mais conhecida, o rei de Siracusa, Heron II, deu-lhe a missão de descobrir se 
uma coroa foi confeccionada com ouro puro, conforme sua encomenda. Porém o formato de uma 
coroa dificulta muito calcular seu volume, imensamente mais complicado que um simples cilindro 
ou cubo.

Conta a história que tomando um banho em uma banheira que transbordou quando Arquimedes 
entrou nela, ele percebeu que a quantidade de água que transbordava aumentava conforme ele 
submergia. Logo ele percebeu que poderia fazer o mesmo com a coroa do rei e descobrindo seu 
volume usando a água, poderia descobrir de que material a coroa tinha sido feita. Nesse momento 
ele teria gritado: “Eurekaaaa!”.

No entanto, são raras as situações em que descobertas acidentais ocorrem e talvez não tenha 
sido o caso na situação envolvendo a coroa. Descobertas geralmente passam por um processo 
investigativo, que envolvem diversas etapas (que não seguem uma receita que dá o passo a passo), 
muitas repetições, erros e até mesmo frustrações de cientistas e inventores.

Nesta aula, iremos relembrar a famosa experiência de Arquimedes, montando um coletor de água 
simples para oportunizar a aprendizagem do cálculo de volume de objetos variados.

• Despertar nos estudantes a atitude investigativa;

• Associar a investigação como uma forma de aprendizagem em constante aperfeiçoamento;

• Entender processos básicos da investigação, pesquisa e resolução de problemas.

• Balde;

• Bacia;

• Água;

• Diversos objetos que afundam, com formatos regulares e irregulares;

• Copo medidor de cozinha.

Objetivos Gerais

Materiais Necessários
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ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Tio Arquimedes,  
você é demais! Montagem 
do coletor de água.

Estudantes montam um sistema que simule 
a banheira de Arquimedes. 10 minutos

Atividade: Mergulhar um 
corpo e fazer dieta não são 
a mesma coisa. 

Medidas de volume de 
diversos objetos. 

Estudantes mergulham objetos e medem 
volume de água deslocado. 10 minutos

Atividade: Olhe, pense, 
experimente e escreva.

Construção de tabelas de 
observações.

Estudantes montam tabelas com dados 
coletados. 20 minutos

Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir as observações 
com os estudantes. 5 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante a 
discussão)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Montagem de um dispositivo experimental que permita uma medição indireta de volume.

Roteiro

Atividade: Montagem do coletor de água

Objetivo
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Ao montarem um dispositivo para medições, seguindo o desenho ilustrativo abaixo, os estudantes 
poderão medir o volume de diversos objetos.

Cada equipe de estudantes pode montar variações do dispositivo acima. Montagens equivalentes 
podem ser feitas usando até mesmo um copo com água e um pequeno prato. É importante pre-
parar o dispositivo de modo que a água derramada possa ser coletada e medida em algum copo 
medidor ou béquer, se disponível.

       

• Medir o volume de diversos objeto de forma indireta;

• Testar hipóteses com relação ao tamanho de objetos e seu volume;

• Experienciar procedimentos científicos de observação, medição e registros de medidas.

As equipes devem separar objetos que gostariam de medir o volume. Com cuidado mergulhar um 
objeto no balde (ou outro recipiente completamente cheio de água) e coletar a água derramada 
em um copo medidor (béquer ou outro recipiente que permita medir o volume do líquido). 

Desenvolvimento

17
Dispositivo para medição de volume de objetos.

Atividade: Medidas de volume de diversos objetos

Objetivos

Desenvolvimento
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A cada medição o volume de água coletada deve ser registrado.

Após cada medida, o equipamento deve voltar à sua situação inicial, isto é, sem nenhum objeto 
mergulhado na água, recipiente cheio de água e recipiente coletor de água completamente seco.

Um objeto trazido pelo educador deve ser medido por cada grupo, sem revelar os resultados para 
os demais grupos.

        

• Verificar, registrando, as medidas realizadas em cada medição;

• Explorar a organização de dados, através da montagem de uma tabela.

Cada equipe deve montar uma tabela com características dos objetos (tamanho, material, entre 
outras), sendo uma das colunas o volume medido de cada item. Nesta etapa cada grupo deve 
discutir sobre suas hipóteses com relação às medidas de objeto.

Uma questão sobre os tipos de procedimentos que tiveram de ser realizados para a realização 
das medidas pode disparar a discussão dos resultados com os grupos de estudantes. Perguntas 
complementares que ajudarão os estudantes a refletirem sobre o que fizeram, poderiam ser: 
Para um mesmo objeto, por que as medidas podem ser diferentes (erros de medida)?  Por que 
alguém tenta descobrir algo? Cientistas acertam sempre? O que alguém deve fazer quando a 
“Eureka” não aparece? 

Como pergunta final, os grupos devem interromper a discussão e responder:

Que etapas e atitudes são necessárias para que alguém descubra algo?

Ao final, cada grupo compartilha com os demais suas respostas para esta última pergunta, 
tentando chegar a uma conclusão geral.

Atividade: Construção de tabelas de observações

Objetivos

Desenvolvimento

Discussão de resultados com a turma
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O produto para uma avaliação objetiva será a tabela montada pelos grupos que indicará a preci-
são e organização dos dados coletados. O interesse desta aula recai, no entanto, para a postura 
dos estudantes quanto aos procedimentos científicos. Assim, o educador poderá observar o inte-
resse, curiosidade e o envolvimento dos estudantes na atividade prática.

A verdadeira história da Eureka de Arquimedes

https://www.youtube.com/watch?v=0v86Yk14rf8

Avaliação

Na Estante

Vale a pena ASSISTIR
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Às vezes, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Mas, por que porquê é impor-
tante? Para formularmos perguntas precisamos iniciar sempre descobrindo o problema. Pergun-
tar é uma habilidade muito importante para estimular processos mentais de lógica e raciocínio. 
Todo o estudo científico começa nas perguntas. Questionar o mundo e os problemas ao nosso re-
dor nos levam a “fazer ciência”. A necessidade gera perguntas e questionamentos que por sua vez 
conduz às descobertas e invenções. Assim, o que dá sentido à pergunta: a resposta ou a sua busca? 

Vamos explorar uma necessidade básica do homem: a iluminação. O cientista Thomas Edison 
(1847-1931) desenvolveu entorno de 2.332 patentes em sua carreira. Ainda que sem um histórico 
acadêmico, deixou seu legado como empreendedor e inventor, tendo como sua maior invenção a 
lâmpada incandescente. 

Em 1878, com 31 anos, Thomas Edison iniciou o desenvolvimento da lâmpada incandescente. 
Ele tentou, sem sucesso, utilizar diversos filamentos metálicos até que encontrou um filamento 
ideal (tungstênio), que instalado em um bulbo de vidro com vácuo, se aquece com a passagem da 
corrente elétrica, ficando incandescente e não derretendo. Um ano depois de iniciar seu estudo, 
Edison conseguiu desenvolver uma lâmpada que brilhou por quarenta e oito horas continuas em 
um final de ano para demonstração pública.

No ano de 2002, o brasileiro mecânico e inventor Alfredo Moser desenvolveu uma lâmpada utili-
zando uma garrafa PET com água e gotas de água sanitária, conhecida como lâmpada de Moser. 
Ele já apresentou sua invenção em mais de 15 países demonstrando o desenvolvimento de tecno-
logia de baixo custo.

Nesta aula, os estudantes serão convidados a construir uma lâmpada ecológica, com o propósito 
de vivenciar o processo de criação na interação da Ciência com as tecnologias.

AULA: AS LAGARTIXAS NÃO FAZEM PERGUNTAS! 

18



82 MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

• Identificar à interação da ciência com a tecnologia;

• Tratar as ciências como uma das formas para compreender o mundo;

• Tratar o conhecimento como elemento fundamental para o processo de humanização. 

• Martelo;

• Prego;

• Garrafa PET transparente;

• Madeira;

• Água;

• Água sanitária;

• Fita isolante;

• Cola de silicone;

• Tesoura;

• Folha sulfite;

• Caneta ou lápis;

• Cordão/fio de fibra óptica. (Opcional, pode-se retirar os cordões de fibra óptica de 
abajures encontrados em lojas do tipo “1,99”).

• Caixa de sapato.

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Montagem de 
uma lâmpada ecológica.

Estudantes realizam uma atividade prática 
sobre iluminação. 45 minutos

Atividade: Economia de 
energia elétrica.

Estudantes realizam pesquisa e cálculo de 
redução de consumo de energia elétrica 
utilizando uma lâmpada ecológica.

35 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 83

Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir os resultados 
com os grupos de estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante a 
discussão)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Experienciar o processo de invenção através da construção de lâmpada caseira.

O educador pode motivar os estudantes a resolverem um problema comum a todas as pessoas: 
o gasto energético. É interessante começar a discussão perguntando aos estudantes que medidas 
eles adotariam para economia de luz elétrica em suas residências. Depois da discussão inicial o 
educador pode explicar aos estudantes o princípio de funcionamento da lâmpada de Alfredo Mo-
ser. Para isso podemos seguir os procedimentos listados abaixo:

Utilizando materiais de baixo custo, construiremos um sistema de iluminação com garrafa PET e 
faremos este sistema conduzir a luz para dentro de uma caixa de sapato utilizando um cordão de 
fibra. Deverão ser montados grupos com cinco pessoas para projetar, construir, aplicar e observar 
os pontos a serem discutidos.

1. Encher a garrafa PET com água e adicione 10 gotas de água sanitária para que a água 
não seja contaminada por microrganismos. Fechar a garrafa com a tampa;

2. A partir deste passo, são necessários os cordões de fibra óptica. Fazer um furo no cen-
tro da tampa para a passagem de vários cordões de fibra óptica - quanto mais cordões 
maior a quantidade luz que será transmitida;

3. Colar os cordões de fibra óptica na tampa da garrafa com silicone para evitar a passagem 
de água;

4. Enrolar sobre a tampa da garrafa PET fita isolante para que a tampa não trinque quando 
exposta ao sol por muito tempo;

5. Colocar a garrafa no sol virada com a tampa para baixo;

6. Levar os cordões de fibra óptica para um lugar escuro ou para dentro de uma caixa de 
sapato e tampá-la;

7. Verificar com um furo na caixa de sapato se a luz está sendo conduzida para dentro da 
caixa pelos cordões de fibra óptica.

Atividade: Montagem de uma lâmpada ecológica

Objetivo

Desenvolvimento
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Caso o educador não consiga adquirir os cordões de fibra óptica, poderá realizar a atividade, 
seguindo o passo a passo dos procedimentos, fixando a garrafa PET na tampa de uma caixa de 
sapato. Neste experimento a garrada não precisa ser fixada de ponta cabeça. Fazer um furo ao 
lado da caixa e observar o que acontece quando o protótipo for levado ao sol.

Ao final da atividade, o educador pode mostrar aos estudantes o vídeo “A Lâmpada de Moser” 
(ver “Na Estante”, abaixo). É interessante que os estudantes percebam a genialidade deste inven-
tor brasileiro que conseguiu resolver um problema comum a muitas pessoas utilizando princípios 
de física e pensamento científico. É importante ressaltar que a lâmpada de Alfredo Moser tem 
capacidade luminosa equivalente a uma lâmpada convencional de 40 a 60 Watts. Aproveitando 
esta discussão o educador pode sugerir aos estudantes que pesquisem e realizem cálculos da 
quantidade de energia elétrica que seria economizada em uma residência que implementasse 
este sistema de iluminação em consorcio com o convencional.

As atividades propostas nesta aula têm o propósito principal de colocar o estudante no papel 
de construtor, de forma a estimular - na prática - a vivência das interações possíveis entre o co-
nhecimento científico com o desenvolvimento de tecnologias (neste caso, a lâmpada). O educa-
dor deve observar a postura do estudante quanto ao envolvimento, o interesse e a curiosidade 
na atividade proposta.  

Este tipo de atividade torna uma avaliação objetiva um desafio. Sugerimos uma autoavaliação dos 
próprios estudantes quanto ao seu envolvimento na atividade. Alternativamente, os estudantes 
podem fazer um concurso elegendo o protótipo mais criativo entre os criados pelos grupos.

Vídeo “Litros de Luz”. Breve reportagem que conta alguns casos de aplicação de lâmpada 
ecológica. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8SsGjjMEEDw>

Discussão de resultados com a turma

Avaliação

Na Estante

Vale a pena ASSISTIR
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Música é só para músicos? O cinema é só para grandes atores e diretores? Cozinhar é só para os 
famosos chefes internacionais? É claro que não! Do mesmo modo, a ciência não foi feita apenas 
por e para Galileu, Newton, Einstein e tantos outros grandes nomes do passado e do presente. A 
ciência também é para pessoas comuns. Ninguém nasce cientista. Assim como não é necessário 
ser um músico profissional para tocar algum instrumento ou um chefe de cozinha para fazer um 
jantar, não é preciso ser cientista profissional para se aventurar do mundo da pesquisa científica. 

Fazer ciência é um processo que envolve muito aprendizado e a atividade de resolver problemas. 
E todo o conhecimento é gerado a partir de uma curiosidade do pesquisador, algo intrigante ou 
do desejo de ajudar muito na solução de algum problema, desde os mais simples até a cura da 
Aids ou do câncer.

Para muitas pessoas, pesquisar significa acessar um buscador como o Google na Internet, encontrar 
uma fonte de informações - de preferência um sítio famoso - e copiar os trechos mais importantes. 

AULA: NÃO SOU CIENTISTA, MAS FAÇO CIÊNCIA: 
A PESQUISA NA MINHA VIDA. POSSO PESQUISAR? 
PESQUISAR É DIFERENTE DE CTRL+C. 

19
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É claro que acessar um buscador para encontrar uma informação pode ser chamado de pesquisa, 
mas nessa pesquisa não há aprendizagem por parte do pesquisador e tampouco geração de conhe-
cimento novo. Pesquisa no âmbito científico envolve aprendizagem e conhecimento.

Mas de onde vem todo o conhecimento gerado pela ciência? A resposta é simples, vem do FAZER 
de cada pessoa envolvida com as ciências. Pesquisadores agem sobre seus objetos de pesquisa, 
trabalhando em suas perguntas, criando equipamentos, novos processos, desenvolvendo novas 
tecnologias para a obtenção das respostas que estão procurando.

Como são muitos os problemas a serem resolvidos em todos os campos da atividade humana, são 
necessários muitos pesquisadores com habilidade de resolução de problemas, programadores de 
computadores, engenheiros, pedreiros, mecânicos para construção de equipamentos, enfim, há 
um enorme número de profissionais que são necessários para fazer ciência e não necessariamente 
precisam ser cientistas.

Nesta aula, a proposta será fazer um exercício de criação de tema/problema de pesquisa, com o 
propósito de estimular a criação de conhecimento. Para tanto, os estudantes, em grupos, irão pro-
por e compartilhar diferentes ideias de pesquisa. 

• Tornar clara a relação entre a pesquisa e a geração do conhecimento;

• Esclarecer sobre questões éticas envolvendo publicações.

• Folhas de papel e duas cartolinas para grupo.

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Dos princípios e 
postulados aos paradoxos 
e às ideias: eu tenho um 
tema. Escolha de um tema 
de pesquisa.

Estudantes realizam uma atividade de 
definição de um tema de pesquisa. 10 minutos

Atividade: Pesquisa sobre 
dois temas.

Estudantes realizam pesquisa sobre o seu 
tema e de um outro grupo. 25 minutos

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro
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Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir e comparar os 
resultados das pesquisas. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante a 
discussão)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Exercitar a busca por um tema de interesse para a pesquisa.

Cada grupo deve tentar chegar a um acordo sobre o tema a ser escolhido para sua pesquisa 
que tenha alto grau de interesse em comprometimento dos participantes em algo que todos 
gostariam de saber mais, relacionado a algum problema cuja solução seria de alta relevância 
para o grupo. Caso isso não ocorra, pode haver a separação do grupo e formação de novos 
grupos. É importante que o número de grupos seja em número par.

As equipes devem registar seu tema em dois papéis separados, um ficará com ele e será pesquisado. 
O outro papel entrará em um recipiente para sorteio.

        

• Familiarizar-se com o ato de pesquisar sobre dois temas com geração de documen-
tos e propostas de soluções de problemas.

Atividade: Escolha de um tema de pesquisa

Objetivo

Desenvolvimento

Atividade: Pesquisa sobre dois temas

Objetivo
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Na atividade anterior, cada grupo de estudantes definiu o seu tema e escreveu-o em dois papéis 
sendo que um dos papéis foi para sorteio.

Cada grupo deve sortear um novo papel, passando a ter dois temas para a pesquisa. Para cada 
um desses temas deverão ser coletadas informações, realizados experimentos ou simulações se 
possível, sugeridas hipóteses para solução de problemas, desenvolvidos protótipos, etc.

Como resultado final, cada grupo deve preparar uma cartolina para o seu projeto e o projeto 
realizado a partir do sorteio.

Na sala dever ser feita uma exposição, colocando lado a lado o cartaz de cada pesquisa, identi-
ficando o grupo que originou a ideia e o grupo sorteado.

O objetivo dessa atividade é relacionar o conhecimento com a atividade de pesquisa com aspectos 
científicos, diferentemente da pesquisa no buscador que frequentemente gera o CTRL+C. Ao com-
parar os trabalhos realizados pelos grupos, espera-se que no projeto sorteado, cada grupo tenha 
realizado um trabalho com nível menor do que o seu próprio projeto e, em algumas situações feito 
CTRL+C de materiais da Internet. Assim, os estudantes podem perceber como é importante realizar 
a pesquisa com forte vínculo de interesse. A atividade também permite discutir os aspectos éticos 
relacionados ao uso da informação e a citação das fontes utilizadas em um trabalho.

Ao convidar os estudantes para encontrar livremente um tema de pesquisa, o educador terá a 
oportunidade de observar o envolvimento, interesse e a criatividade dos jovens no projeto. Esses 
são aspectos difíceis de ser quantificados em uma avaliação formal ou objetiva; sugerimos que os 
próprios estudantes se avaliem, por exemplo, classificando os projetos criados de maior ou menos 
interesse, criatividade etc.

Notícias de Plágio. Diferentes notícias de jornal que abordam casos de plágio nas mais di-
ferentes áreas (desde a indústria até as redes sociais). Interessante link para a discussão do 
conceito de plágio. Disponível em: <http://topicos.estadao.com.br/noticias-sobre-plagio>

Desenvolvimento

Discussão de resultados com a turma

Avaliação

Na Estante

Vale a pena VER
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Fazer uma pesquisa é fazer um projeto. É fácil obter uma grande maioria de pessoas concordando 
com esta afirmação. Diferentes pessoas envolvidas em diferentes atividades, materiais, equipamen-
tos, tudo isso deve funcionar bem e em sintonia para que se possa chegar ao resultado desejado ou 
pelo menos o mais próximo dele.

O que nem sempre é fácil de conseguir maioria é que as pessoas concordem como devem ser feitas 
as etapas de uma pesquisa. Muitas pessoas ainda pensam que uma pesquisa é parecida com uma 
receita culinária a ser seguida, que se bem executada, dará o resultado desejado. 

Esse processo de receita culinária da ciência serve bem ao propósito de comprovações em experi-
mentos clássicos e simplificados, geralmente usados para fins educacionais em ciência básica na esco-
la. E quase sempre é muito bom fazê-los! Eles despertam muito o interesse das pessoas pela ciência.

AULA: PESQUISAR, INVESTIGAR... DESCOBRIR! 
AS MUITAS PARTES DE UMA PESQUISA

20
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Porém, na realidade quando se trata de um projeto inovador, no qual se quer descobrir coisas 
novas, a receita vira um processo dinâmico, no qual as etapas ainda estão lá, mas são feitas de 
outra forma.

Uma representação geral das etapas da pesquisa como processo dinâmico é apresentada abaixo:

Representação das etapas de uma pesquisa (adaptada do The real process of science - Univ. Berkeley.21) 

Analisando o desenho acima pode-se constatar que existem diversas rotas, ficando à critério do 
pesquisador escolher alguns caminhos, porém todos devem ser percorridos.

Vamos explorar alguns itens de cada área, seguindo sentido horário:

• Exploração e descobertas: Levantamento de informações em livros e artigos, observa-
ções, definição do tema e perguntas;

• Análises da comunidade científica: Discussão com colegas, publicações de resultados, 
recebimento de críticas, melhoria da teoria e dos resultados apresentados;

• Benefícios e resultados: Solução de problemas, desenvolvimento de tecnologias, 
satisfação da curiosidade;

• Testagem de ideias (centro): testagem das hipóteses contra os dados obtidos e informa-
ções coletadas, validação ou refutação das hipóteses, elaboração de melhores hipóte-
ses e encaminhamento para a geração de teorias a partir de hipóteses que funcionaram.

Tendo conhecimento das etapas de uma pesquisa, o pesquisador precisa trabalhar em um projeto 
que envolve um cronograma de execução de tarefas que possa ser colocado em prática. 

Nesta aula, os estudantes serão convidados a formular um projeto de pesquisa simplificado, se-
guindo os passos sugeridos pelo educador. A proposta deverá servir para estimular os estudantes 
refletir sobre seus próprios interesses e curiosidades, dando-lhes forma em um projeto científico.

Testagem 
de ideias

Exploração e
descobertas

Benefícios e
Resultados

Análises da
Comunidade

Científica
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• Esclarecer sobre as diferentes etapas básicas de uma pesquisa;

• Apoiar a transposição do conhecimento teórico das etapas de uma pesquisa para a prática.

• Folhas de papel ou computador, se disponível.

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Exercício de de 
elaboração de um projeto 
de pesquisa simplificado. 

Estudantes geram um breve projeto de 
pesquisa. 35 minutos

Discussão de resultados 
com a turma.

O educador discute resultados com os 
grupos. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante a 
discussão)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

         

• Criar um rápido projeto de pesquisa simplificado que servirá de base para futuros 
projetos mais elaborados.

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro

Atividade: Exercício de elaboração de um projeto de pesquisa 
simplificado

Objetivo
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Inicialmente o educador deve apresentar as etapas de pesquisa apresentadas nesta atividade, 
explicando rapidamente o processo de pesquisa.9

Em seguida, em grupos, os estudantes devem criar um protótipo de um projeto em um documen-
to escrito, seguindo as seguintes etapas:

Guia do Pesquisador Partes do documento formal

O que? Problema

Por que? Justificativa

O que quer? Objetivo

Como? Metodologia

Quando? Cronograma

Com o que? Quanto? Recursos

A partir da criação deste documento, os estudantes iniciarão a familiarização com termos frequen-
temente usados em projetos e suas etapas, além de uma noção geral de como funciona o processo 
de pesquisa no mundo real.

Os grupos podem apresentar rapidamente os resultados dos seus trabalhos considerando aspec-
tos a serem melhorados. É importante que o educador deixe claro que o aprimoramento dessas 
etapas depende de outras atividades a serem realizadas no Pensamento Científico. O educador 
deveria guardar cópias dos trabalhos para mostrar aos estudantes sua evolução após a produção 
de outros projetos no futuro.

Desenvolvimento

Discussão de resultados com a turma
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Cada equipe pode levar seu projeto para casa e refazê-lo após ouvir a apresentação dos outros 
grupos. Uma ideia interessante seria usar uma estratégia colaborativa usando um documento 
compartilhado na Internet (por exemplo Google Docs) de modo a que todos os participantes do 
grupo possam participar da escrita e contar com comentários do educador.

As atividades propostas nesta aula têm caráter livre e exploratório. Buscaremos estimular os es-
tudantes a pensar criativamente, refletindo sobre seus próprios interesses e curiosidades. Nesse 
sentido, os principais aspectos a serem observados serão quanto à postura frente à criação, o in-
teresse, a curiosidade. Nesse contexto, sugerimos que os próprios estudantes avaliem os projetos 
criados, dando-lhes um valor (por exemplo, de 1 a 5) quanto ao grau de interesse gerado.

Link contendo diversos critérios de avaliação de projetos para Febrace (Feira Brasileira de 
Ciência e Engenharia):

http://febrace.org.br/projetos/criterios-de-avaliacao/#.VlNNw9-rSds

Link que disponibiliza resumos de projetos dos anais da Febrace:

http://febrace.org.br/projetos/anais-febrace/#.VlNO3N-rSdt

Atividade Extra

Avaliação

Na Estante

Vale a pena VER
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AULA: AS PERGUNTAS DA PESQUISA: O QUE EU 
QUERO PESQUISAR? POR QUE VOU PESQUISAR?

22
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AULA: AS PERGUNTAS DA PESQUISA: O QUE EU 
QUERO PESQUISAR? POR QUE VOU PESQUISAR?

22

As perguntas, na vida real, são muito diferentes das que encontramos nos livros de ciências da 
escola e nem sempre são fáceis de serem elaboradas. Por isso os pesquisadores criam diversos 
filtros que ajudam a melhorar a pergunta e torná-la viável para uma pesquisa. 

Um dos aspectos considerados é determinar qual o grau de dificuldade para obter o resultado 
buscado pela pesquisa. Pesquisa fáceis de fazer, que geram alguma resposta mas nenhum be-
nefício para o conhecimento existente, são de baixo valor e portanto geram pouco ou nenhum 
reconhecimento para o pesquisador.

Pesquisas que envolvem equipamentos caros como o uso de telescópios espaciais ou aceleradores 
de partículas, dependem de grandes investimentos em equipes de altíssimo nível, equipamentos e 
tempo. Essas geram um alto reconhecimento aos pesquisadores mas os resultados são realmente 
difíceis de serem conseguidos e raramente estão ao alcance de um pesquisador iniciante. Indepen-
dentemente do grau de dificuldade, a curiosidade e a ousadia são características básicas de um 
cientista e idade e experiência ajudam em alguns casos, mas a história mostra que cientistas muito 
jovens fizeram contribuições incríveis para a humanidade e isso certamente continuará a acontecer.

A partir do interesse ou necessidade de pesquisa começa-se um processo que envolve di-
versas etapas e também o planejamento de execução dessas etapas para que os resultados 
sejam atingidos. As perguntas a serem respondidas pelo pesquisador são o motor do trabalho 
e estão diretamente ligadas aos passos a serem executados no planejamento, assim como os 
resultados. Se o pesquisador já possui clareza do tema que quer pesquisar, deve procurar nele 
perguntas para responder.

O ponto de partida para uma boa pesquisa é sempre:

• Não sei ou não entendo sobre isso, mas sinto que devo conhecer ou entender!

Uma vez elaborada uma pergunta, um dos filtros mais importantes é a aplicação do teste da 
pergunta: E daí?

Assim, o pesquisador tem um recurso para medir a importância da sua pesquisa: E daí se eu não 
souber como… (pergunta do pesquisador)...?

Porém, para facilitar o processo essa pergunta pode ser realizada em etapas, usando um formato 
de completar a frase:

Estou aprendendo sobre                                                       porque quero descobrir quem/o que/
quando/onde/se/por que/como                                                           .

Em seguida deve ser acrescentada a motivação para a pergunta, adicionando um fundamento 
lógico que justifica o projeto. Em etapas, a frase ficaria:

Estou aprendendo sobre                                                                                                                             …
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Porque quero descobrir quem/como/por que                                                                                         …

para entender como/por que/o que                                                                                                            .

Adicionando a terceira etapa, o pesquisador passa a ter clareza de que o projeto é importante 
para outras pessoas também, por mais que seja um projeto inicial. 

É importante lembrar que o objetivo final deste processo é explicar:

1. O tema sobre o qual se está escrevendo;

2. A pergunta que mostra o que não se sabe sobre ele;

3. O fundamento lógico que apresenta a motivação para saber mais sobre o tema.

Praticando essas etapas, diversas vezes e com a ajuda de colegas, um pesquisador consegue, 
independente do tema e sua complexidade, levar sua pesquisa a um nível mais alto do que se 
pode imaginar inicialmente. Nesta aula, os estudantes serão convidados a seguir os passos su-
geridos e chegar, possivelmente, a uma pergunta de pesquisa.

• Esclarecer sobre a importância de uma pergunta de pesquisa;

• Desenvolver o processo de refinamento de uma pergunta de pesquisa.

• Folhas de papel para mapas mentais ou computador, se disponível.

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Exercício de de 
elaboração de uma pergunta 
de pesquisa. 

Estudantes utilizam processos para gerar 
uma pergunta de pesquisa. 30 minutos

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro
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Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir o temas defini-
dos pelos grupos de estudantes. 10 minutos

Avaliação. Criação de “ranking” para questões criadas. 5 minutos

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Refletir sobre criação de pergunta de pesquisa guiada por um processo simplificado.

Em grupos os estudantes devem tentar entrar em acordo sobre um tema que gostariam de saber 
mais e usar esse tema como um gerador de perguntas de pesquisa. O tema pode ser livre, em caso 
de dificuldade, pode-se consultar os livros didáticos de ciências.

Definido o tema, o processo a ser seguido deve ser:

1. Três etapas: do tema à pergunta;

2. Teste de importância da pergunta: E daí?

Fase 1: Três etapas: do tema à pergunta

Cada grupo de chegar a um acordo ao completar as etapas abaixo:

A. Estou aprendendo sobre                                                                                                         …

B. Porque quero descobrir quem/como/por que                                                                    …

C. Para entender como/por que/o que                                                                                       .

É importante que haja clareza na escrita, para que não existam dúvidas sobre o que se quer 
trabalhar na possível pesquisa.

Atividade: Exercício de elaboração de uma pergunta de pesquisa

Objetivo

Desenvolvimento
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Fase 2: Teste de importância da pergunta: E daí?

Por fim, o teste que deve ser feito é o “e daí?”. Portanto cada grupo deve aplicar à sua afirmação anterior:

• E daí se eu não souber como/por que… (pergunta formulada pela equipe)...?

Existe grande possibilidade que cada equipe de estudantes faça um processo cíclico entre as fases 
1 e 2, reformulando diversas vezes cada uma das etapas.

Os grupos podem usar desenhos e especialmente mapas mentais para suas anotações, como re-
cursos que ajudam na organização das informações e na melhoria da produtividade das discussões.

As perguntas devem ser compartilhadas com a turma, preferencialmente cada grupo escrevendo 
no quadro a sua pergunta. A validação pelos pares é um processo comum na ciência, então, de 
acordo com os critérios apresentados na atividade, cada grupo deve ser avaliado pelos demais, 
buscando não o julgamento, mas a colaboração para a melhoria das perguntas.

A avaliação deverá ser realizada pelos estudantes, após discussão das perguntas com os colegas 
e educador. Para cada questão compartilhada, o estudante pode atribuir um calor de interesse 
gerado. A soma “das notas” gerará um ranking de interesse nas perguntas de pesquisa. O mesmo 
procedimento poderá ser refeito em momentos posteriores, após ser dada a oportunidade de 
refinamento das questões.

Discussão de resultados com a turma

Avaliação
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AULA: OBA! VAMOS PESQUISAR! SOCORRO: 
PRECISO DE UM TEMA!!

23
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Uma vez em contato com a ciência, é fácil começá-la a levar mais a sério e na maioria dos casos 
torna-se um caso de amor por toda vida. No início do processo, quando estudantes, somos guia-
dos por procedimentos mais simples, orientados pelos educadores. Esse processo logo começa a 
despertar nos estudantes seus próprios interesses. 

Se há liberdade para pesquisar, recomenda-se que o pesquisador escolha o tema pelo qual 
tem o mais profundo interesse. Isso é muito importante pois, atrelado ao tema, o pesquisador 
precisa encontrar uma razão para trabalhar arduamente durante semanas ou meses, lendo, es-
tudando, testando hipóteses, errando e refinando seu trabalho para tentar chegar ao resultado 
desejado. Mesmo tendo que, muitas vezes, realizar tarefas que não se gosta muito, a paixão 
move o pesquisador.

A escolha do tema de pesquisa é fundamental pois ele levará à definição das perguntas que serão 
as guias da pesquisa. Durante a etapa das perguntas da pesquisa é que o pesquisador poderá de-
cidir com maior embasamento o quanto vale à pena seguir com aquelas perguntas ou até mesmo 
com aquele tema.

Algumas etapas são de muita ajuda para o pesquisador no momento em que começa a definir seu 
tema de pesquisa:

• Conectar seu interesse à uma ampla área temática;

• Ajustar seu interesse para um tema que mostre algum futuro para o trabalho;

• Questionar esse tema sob diversos pontos de vista, buscando mais informações em 
publicações de qualidade, orientadores e colegas, se possível.

A ciência demanda uma estruturação para chegar aos resultados, assim como se necessita de um 
projeto para construir um prédio, que precisa considerar diversas etapas relacionadas para che-
gar a um produto final. A escolha do tema poderia ser equivalente à escolha da cidade em que se 
pretende realizar a obra, passando para um tema específico vai-se para o bairro, rua e assim por 
diante até que tenha a certeza de que a construção está bem planejada e a obra é viável. Porém 
em ciências, que envolve descobertas, ser viável não representa garantia que o resultado será 
rápido e exatamente igual ao desejado. 

Colocar a definição do tema no início dos planos é um dos melhores passos para ampliar as chan-
ces de um projeto ser bem-sucedido. É importante mencionar que os temas podem ser simples, 
do dia a dia, pois existem muitas coisas que precisam de mais pesquisa e não necessariamente 
saem de sofisticados laboratórios de pesquisa.

Para esta aula, iremos convidar os estudantes para a criação de temas de pesquisa, exercitando 
o caminho do mais geral ao mais específico. Organizados em grupos, os estudantes irão trabalhar 
de forma dinâmica, de acordo com seus próprios interesses.
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• Esclarecer etapas fundamentais o início de uma pesquisa;

• Desenvolver o processo de refinamento de um tema de pesquisa.

• Folhas de papel para mapas mentais ou computador, se disponível.

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Exercício de es-
colha de um tema amplo.

Estudantes realizam uma atividade de defi-
nição de um tema amplo de pesquisa. 20 minutos

Atividade: Exercício de de es-
colha de um tema específico.

Estudantes utilizam processos para refinar 
o tema amplo e obter um tema específico. 15 minutos

Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir o temas definidos 
pelos grupos de estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante a 
discussão)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Definir um tema amplo de interesse de cada grupo de estudantes.

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro

Atividade: Exercício de escolha de um tema amplo

Objetivo
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Em grupos, os estudantes devem iniciar uma listagem de quatro ou cinco áreas (as áreas podem 
ser as mais livres possíveis, indo desde aviação até insetos) sobre as quais gostariam de aprender 
mais. Cada uma dessas áreas deve ser colocada em uma folha de papel, com o nome da área escri-
to no centro. Em seguida devem ser discutidos aspectos relacionados à importância do tema para 
cada grupo, conectando essas anotações aos temas em cada folha específica. Podem ser utiliza-
dos livros didáticos usados nas aulas de ciências para a geração de ideias sobre os temas. O grupo 
deve tentar chegar a um acordo sobre o tema a ser escolhido, caso isso não ocorra, pode haver 
a separação do grupo em função da incompatibilidade de temas interessantes, levando alguns 
estudantes a juntarem-se a outros grupos, de forma a ser promovida uma alteração dinâmica de 
participantes em função dos seus interesses.

        

• Definir um tema específico de interesse de cada grupo de estudantes.

Possivelmente durante o processo de definição do tema amplo, algumas ideias de temas específi-
cos podem ter surgido. Seguindo as orientações abaixo, cada grupo de estudantes pode trabalhar 
na especificação do seu tema específico, de forma a cumprir uma das etapas mais importantes do 
processo de pesquisa.

Uma boa forma de medir a especificidade de um tema é a quantidade de palavras. Com menos de 
quatro ou cinco palavras, um tema pode ser geral demais.

O próximo passo será usar o tema e transformá-lo em uma afirmação potencial, usando substantivos 
derivados dos verbos. Desta forma o tema poderá passar da categoria de geral para específico e ainda 
despertar o interesse de outras pessoas além do pesquisador.

Por exemplo, se o tópico escolhido for “Viagens Espaciais”, pode-se especificá-lo para algo como 
“Contribuições das viagens espaciais para a melhoria da vida cotidiana das pessoas”. Contribuição 
e melhoria são substantivos adicionados à frase. Cada um deles está relacionado com um verbo, 
contribuir e melhorar. 

Tendo definido o tópico específico será mais fácil reconhecer problemas e criar perguntas de pesqui-
sa. Porém restringir demasiadamente o tema pode dificultar ou até mesmo inviabilizar a pesquisa.

Desenvolvimento

Atividade: Exercício de de escolha de um tema específico

Objetivo

Desenvolvimento
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As etapas realizadas pelos estudantes devem ser compartilhadas com os demais grupos, sendo 
registradas na lousa para facilitar a discussão sobre os temas gerais e em seguida os específicos. 
Um aspecto a ser discutido é que apesar da liberdade da escolha do tema, há muito trabalho a 
ser feito e por isso o interesse na questão de pesquisa deve ser alto, uma vez que diante das difi-
culdades o pesquisador pode desistir. Além disso não são apenas as situações envolvendo o tema 
que são desafiadoras, mas como também o trabalho em equipe, mostrando que um pesquisador 
deve desenvolver diversas habilidades, sobretudo o trabalho em equipe, respeito às opiniões dos 
colegas e organização do trabalho.

Por fim, os temas desenvolvidos podem ser colocados em votação para que a turma descubra como 
alguns pesquisadores conseguiram gerar temas que atraíram também o interesse dos colegas.

Seguindo a proposta desta aula, de estímulo à criação e ao desenvolvimento do interesse e 
curiosidade próprios, o educador deve estar atento à postura dos estudantes quanto ao desafio 
de propor uma pesquisa. O convite a criar e refletir sobre o próprio interesse pode inicialmente 
trazer dificuldades aos estudantes. A avaliação, portanto, não deve ser no sentido de julgar a 
qualidade das questões criadas. Sugerimos que os próprios estudantes atribuam um valor para 
os temas propostos; não para qualificar ou desqualificar, mas para auxiliar os colegas a buscar 
questões interessantes.

Discussão de resultados com a turma

Avaliação
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O problema é o elemento central de uma ou várias pesquisas (o que pode ocorrer em diversos 
lugares do mundo) e geralmente ele surge a partir de algumas necessidades, como por exemplo:

• Testar ou melhorar a capacidade de uma teoria (originada de uma hipótese) de prever 
algum fenômeno;

• Investigar uma situação ou um fenômeno;

• Desenvolvimento de uma nova tecnologia;

• Satisfação de uma curiosidade.

AULA: EU SEI O QUE EU QUERO REVELAR COM A 
MINHA PESQUISA!

24
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Porém, na maioria das vezes a pergunta não está bem elaborada na cabeça do pesquisador, há um 
tópico com uma forte hipótese em mente que precisa ser testada. Desta forma, testar a hipótese 
na cabeça do pesquisador está no coração do processo de fazer ciência.

Diferentemente de seguir um roteiro de uma receita culinária, fazer ciência é um processo dinâmico 
que envolve realizar e refazer muitos processos nos quais a testagem das ideias tem um papel central.

Testar ideias, especialmente as prévias em que o pesquisador está muito empenhado em provar 
que estão corretas, passa por testar hipóteses. Uma hipótese é uma possível explicação de fatos 
observados. Hipóteses são o berço das teorias: elas podem ser confirmadas por meio de experi-
mentos, que são observações sob condições controladas.

Se os dados do experimento não confirmam uma hipótese, ela deve ser descartada, geralmente 
outra é criada no seu lugar, buscando um refinamento até que ela prove o seu funcionamento e 
possa virar uma teoria e em seguida uma lei científica.

Hipóteses não são adivinhações: elas geralmente são baseadas em experiências anteriores, co-
nhecimento científico, observações e lógica. Nesta aula, através de um experimento muito sim-
ples, iremos desafiar os estudantes a criar hipóteses sobre o fenômeno do “furo na mão” (ilusão 
de ótica).

• Esclarecer etapas fundamentais de uma pesquisa;

• Estabelecer relações entre as etapas iniciais de uma pesquisa;

• Apresentar o processo de fazer ciência como atividade dinâmica e desafiadora.

• Uma folha de papel ou cartolina que possa ser enrolada em formato de tubo.

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: Realização do ex-
perimento do furo na mão.

Estudantes realizam um experimento que 
apresenta um furo virtual na mão. 15 minutos

Atividade: Levantamento 
de hipóteses.

Estudantes discutem e registram em grupos 
suas hipóteses para a situação. 10 minutos

Objetivos Gerais

Material Necessário

Roteiro
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Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir as observações 
com os estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante as 
atividades)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Vivenciar experimento de montagem de imagens no cérebro e gera um resultado 
inesperado;

• Estimular o processo de geração de hipóteses sobre o resultado.

Ao montarem um dispositivo para medições, seguindo o desenho ilustrativo abaixo, os estudan-
tes poderão obter uma imagem surpreendente.

Atividade: Realização do experimento do furo na mão

Objetivos

Desenvolvimento

25
Experimento para testagem de hipóteses.
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Cada equipe de estudantes pode montar variações do dispositivo acima. A atividade tem um 
caráter lúdico que permite diversas variações nas dimensões do tubo, testagens das distâncias 
da mão junto ao tubo.

    

• Estimular a criação de hipóteses com relação ao furo observado na mão.

As equipes devem discutir as hipóteses sobre o resultado do furo na mão e tentar chegar a um 
resultado que cada grupo esteja de acordo. O educador pode solicitar que relações podem ser 
feitas com recursos como o das imagens em 3D.

O experimento tem a intenção de ser uma atividade geradora de hipóteses, na qual os estudan-
tes poder ter feitos diversos testes. Cada grupo de estudantes deve reportar seus resultados e 
discutir suas hipóteses. Ao final o educador pode ajudar a formular uma pergunta de pesquisa 
mais ampla com relação a como o cérebro monta imagens e suas aplicações e discutir com os 
estudantes como uma pesquisa dessa envolve diversas áreas como biologia e física por exemplo, 
mostrando que a atividade científica é em sua maioria das vezes, interdisciplinar e envolve, além 
de profissionais de diversas áreas, atividades muito diferentes. As aplicações vão desde medicina 
até entretenimento.

Como uma atividade simples e lúdica, esta aula se caracteriza como um estímulo a criação de hipó-
teses sobre uma ilusão de ótica. Assim, através da expressão e comunicação dos estudantes, o edu-
cador deverá observar seu envolvimento e desenvoltura para criar explicações ao fato vivenciado.

Atividade: Levantamento de hipóteses

Objetivo

Desenvolvimento

Discussão de resultados com a turma

Avaliação
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Cada olho vê uma imagem diferente e o cérebro monta uma única imagem. Por este motivo, é 
visto um buraco na mão. Desta forma as imagens em # possuem um leve deslocamento. Assim o 
3D é montado no cérebro e não fora dele ou projetado. Caso alguma pessoa tenha um problema 
grave ou cegueira em um dos olhos, não conseguirá assistir a um filme em 3D no cinema.

Comentários
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AULA: NÃO SOU DESCARTES, MAS 
TENHO MÉTODO?

26
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Com o passar do tempo, não apenas as coisas mudam, mas os processos de fazê-las também 
mudam. Por exemplo, novos modelos de carros que incorporam novas tecnologias são lançados 
todos os anos. Porém, algumas etapas dos processos de fabricação permanecem parecidos com 
as dos primeiros modelos fabricados no final do século XIX na Europa e Estados Unidos. 

Ao longo da História, as pessoas foram percebendo que organizar as atividades em etapas, e apri-
morá-las ao longo do tempo, gera resultados muito melhores. No final do século XVI, o que havia de 
mais moderno em termos de investigação científica era o modelo Aristotélico. Era preciso encontrar 
uma nova forma de conhecer a natureza.

Novos métodos de ciência propostos por Francis Bacon (1561-1626, Inglaterra) e René Descartes 
(1596-1650, França) fizeram sucesso a partir do século XVII. Bacon defendia uma visão extrema-
mente empiricista da ciência, que basicamente tratava de que as descobertas surgiam diretamente 
da cuidadosa observação da natureza.

Em seus trabalhos, Descartes expressou o ceticismo sobre o conhecimento derivado de autori-
dades ou dos sentidos. Ele descartava as ideias de Aristóteles de que as coisas são como são, não 
importa para que servem. Ele também rejeitava forças que atuavam a distância, sem qualquer 
tipo de contato. Descartes foi o líder no uso da matemática dentro da física, transformando a 
matemática na principal linguagem da ciência. Descartes afirmava que princípios científicos fun-
damentais poderiam ser deduzidos inteiramente por meio de puro pensamento.

Entre as contribuições, além dos aspectos filosóficos, Descarte criou o sistema de coordenadas 
cartesianas e a geometria analítica, na parte da óptica (inclusive usando a lei da refração para 
explicar o arco-íris), mas também cometeu vários equívocos, afirmando que o vácuo era impossí-
vel, que a transmissão da luz era instantânea e que a velocidade de queda livre de um objeto era 
proporcional à distância de sua queda. Grandes cientistas cometeram diversos equívocos, entre 
eles Galileu e Newton. 

Descartes e Bacon tentaram prescrever as regras da pesquisa científica, de como revelar as verda-
des da natureza, quase que em pontos opostos, um priorizando a observação e outro a dedução. 
Na prática, a ciência não se faz seguindo receitas, é um processo não-linear, construído dinamica-
mente em colaboração com outras pesquisas e pesquisadores e se faz pela vontade de criar um 
método que funcione para explicar algo.10

Um belo exemplo do progresso do método científico para explicar fenômenos da natureza foi a 
compreensão sobre o arco-íris. Aristóteles, Bacon e Descartes, com métodos e em épocas dife-
rentes, buscaram explicar o funcionamento desse fenômeno natural. 

Aristóteles foi o primeiro a tentar seriamente explicar o arco-íris. Pelo método da experimenta-
ção, ele presumiu que o arco-íris era causado pela reflexão dos raios do Sol nas nuvens. A luz era 
refletida em um certo ângulo fixo. Aristóteles foi, então, o primeiro a perceber que o arco-íris 
é, na verdade, um círculo (que não podemos ver por inteiro em função da interrupção do solo). 
Bacon, por sua parte, foi além, calculando e definindo o ângulo de incidência do arco-íris em 42º. 
Ambos cientistas, a partir de seus métodos e conhecimento chegaram a algum entendimento da 
geometria do fenômeno.

Descartes, através de seu método cartesiano, buscou ir além, tentando demonstrar leis físicas 
de funcionamento do arco-íris. Ele chega então a formular a lei da refração, afirmando que a luz 
viajava mais lentamente em meios mais densos. Muitos anos depois, coube a outros cientistas 
comprovar o equívoco de Descartes nesta questão.

Nenhum dos citados filósofos, entretanto, chegaram a explicações consistentes a respeito dos prin-
cípios de funcionamento da luz e das cores. Coube a outro cientista genial, Isaac Newton, fazê-lo. 



MATERIAL DO EDUCADOR - AULAS DE PENSAMENTO CIENTÍFICO
8º e 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 111

Newton, através de vários experimentos que publicou em 1672, introduziu nosso entendimento 
moderno das luzes e cores. Com seu famoso experimento do prisma, ele conseguiu demonstrar 
que a luz branca é formada por várias cores. As ondas de luz, propagadas em outro meio (na água, 
naturalmente, ou no prisma, em seu experimento), se separam, formando o arco-íris.

Nesta aula, iremos convidar os estudantes a pensar sobre métodos científicos. Para tanto, inicial-
mente proporemos a criação de hipóteses sobre o fenômeno do arco-íris, para então realizar uma 
atividade prática simples de experimentação sobre a criação de um arco-íris.

• Compreender as etapas básicas para uma pesquisa científica;

• Explorar detalhes das etapas de uma pesquisa;

• Experimentar a realização de etapas de uma pesquisa.

• Bacia;

• Água;

• Espelho plano simples;

• Caderno com folha branca para observar cores;

• Lanterna para iluminar (ou, de preferência, luz do Sol).

 

ATIVIDADES PREVISTAS DESCRIÇÃO PREVISÃO DE 
DURAÇÃO

Atividade: O que eu sei 
sobre o arco-íris? Como ele 
funciona?

Estudantes organizam grupos e levantam 
hipóteses, a partir de seu conhecimento, 
sobre o arco-íris.

45 minutos

Atividade: Realização de 
um experimento para apli-
cação do método.

Estudantes montam o experimento rela-
cionado ao arco-íris e aplicam o método 
científico.

30 minutos

Objetivos Gerais

Materiais Necessários

Roteiro
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Discussão de resultados 
com a turma.

O educador deve discutir os resultados 
com os estudantes. 10 minutos

Avaliação. Observação do educador. (durante as 
atividades)

ORIENTAÇÕES PARA AS ATIVIDADES

        

• Reunir conhecimentos prévios sobre o fenômeno do arco-íris;

• Praticar a construção de hipóteses sobre um fenômeno natural.

Organizados em grupos, os estudantes terão como desafio pensar sobre “o que já sabem” sobre o 
arco-íris. O que já sabem será registrado como certezas, enquanto o que ainda não sabem, como dú-
vidas (anexo A). Neste momento, será importante também desafiá-los a pensar em hipóteses pró-
prias para explicarem o porquê da ocorrência do arco-íris. É importante frisar que esta etapa é um 
estímulo ao livre pensamento, isto é, não há “resposta certa”. Conforme o nível de conhecimento 
prévio levantado pelos estudantes, o educador pode já neste momento desafiá-los com a pergunta: 
“você teria uma forma de provar, ou testar, sua hipótese (de funcionamento do fenômeno)”?

Esta atividade tem como propósito o exercício da construção de hipóteses, fundamental para o 
fazer científico.  

         

• Apoiar a aplicação do método científico montado pelos estudantes;

• Reproduzir por meio de um experimento uma situação que ocorre na natureza cuja 
explicação científica sofreu alterações ao longo da História;

• Realizar procedimentos científicos de observação, medição e registros de medidas.

Atividade: O que eu sei sobre o arco-íris? Como ele funciona?

Objetivos

Desenvolvimento

Atividade: Realização de um experimento para a aplicação do método

Objetivos
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Após a discussão e o levantamento de hipóteses, os estudantes irão fazer um experimento para 
visualização da formação do arco-íris. No experimento, poderão explorar características da luz, em 
especial dos fenômenos de refração e reflexão. A figura abaixo mostra o dispositivo a ser montado.

Dispositivo para simulação do arco-íris.

O educador pode, simplesmente, apresentar a imagem aos estudantes, dispondo os materiais, e 
deixar que eles tentem montar o experimento, orientando-lhes em caso de dúvida.

Conforme a ilustração, ao dispor o espelho dentro da água, no recipiente, e nele aplicar a luz (da 
lanterna ou do Sol, se possível), no papel colocado sobre o recipiente deveremos poder observar 
o espectro das cores. Esse processo pode ser dificultado por algumas variáveis. Será necessário 
ajustar os ângulos da lanterna, espelho e papel para conseguir visualizar as cores. A quantidade 
de luz no ambiente pode interferir, também, na visualização (em um ambiente escuro, teremos 
melhor resultado). O foco maior ou menor da luz da lanterna que incide sobre o espelho também 
pode interferir.* 

Como o propósito desta atividade é que possam vivenciar o método científico, será importante 
que cada grupo possa aplicar pequenas variações para obter o melhor resultado de visualização 
da separação das cores. E que, se possível, façam anotações sobre cada alteração que aplicam 
no experimento. Os estudantes podem, por exemplo, calcular o ângulo de inclinação do espelho 
(com transferidor), da lanterna, a intensidade de luz no ambiente (baixa, alta, média), a quantida-
de de água no recipiente. Como fator de motivação, pode-lhes ser feito o desafio de qual grupo 
consegue a melhor visualização do arco-íris. Um registro por foto pode ser solicitado.

*Nesse caso, pode-se colar um papel preto com um pequeno orifício no foco da lanterna. O educador  
pode dar essa sugestão aos estudantes, deixando que eles experimentem a solução.

Desenvolvimento

27
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Cada grupo deve apresentar seus resultados de forma breve e sucinta. O foco principal dessa ativi-
dade é o método, portanto o educador deve investir mais tempo nele perguntando para os estu-
dantes qual a importância do método nos resultados que eles encontraram, o quanto cada grupo 
conseguiu implementar do que gostaria e o que precisaria ser mudado e como seria melhorado. 
Neste momento, podem ser comparados resultados do experimento com hipóteses feitas anterior-
mente pelos estudantes. 

Como uma possível sequencia da atividade, conforme o interesse dos estudantes, sugerimos uma 
pesquisa mais aprofundada dos grupos sobre o funcionamento de arco-íris. 

Como uma atividade experimental para exercitar a aplicação de método científico, a avaliação 
terá foco na postura dos estudantes quando aplicando o experimento, sobretudo quanto à auto-
nomia, envolvimento e criatividade (se o experimento despertar interesse suficiente, será possí-
vel observar se os estudantes pensam em soluções para melhorá-lo). 

Como registro objetivo da experiência, o educador poderá pedir um pequeno relatório contendo 
os procedimentos do grupo ao realizarem o experimento, além do quadro de certezas e dúvidas, 
com as hipóteses (se houver) de funcionamento do arco-íris.

A luz branca pode ser separada em diversas cores, do violeta ao vermelho, que forma o espectro. 
No arco-íris, quando a luz do Sol atravessa as gotas de água no ângulo de 42º graus forma-se um 
arco-íris no céu. As gotas formam um prisma. No caso do experimento, o espelho reflete a luz 
branca que já foi separada na entrada da água e forma o nosso espectro na folha de papel.

No vídeo abaixo, o antigo programa de televisão “O mundo de Beakman” explica, diverti-
damente, a formação do arco íris, demonstrando o mesmo experimento proposto nesta 
atividade. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q9M-4yCTpWY>

Discussão de resultados com a turma

Avaliação

Comentários

Na Estante

Vale a pena ASSISTIR
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Grupo:

Atividade: 

Certezas (o que sabemos) Dúvidas (o que ainda não sabemos)

Anexo A
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Referências das ativitades de Pensamento Científico

Aula - O Mundo existe. Como você sabe disso?

Site que fornece transmissão ao vivo de um satélite da Nasa. Disponível em: <http://www.space.
com/25797-nasa-hd-earth-from-space-video-webcasts.html> Acessado em Novembro de 2015.

Site do planetário de Porto Alegre. Disponível em <http://www.ufrgs.br/planetario/passeiovirtual.
html>. Acessado em Novembro de 2015.

Aplicativo de Celular Sky Night Lite. Disponível em: <https://play.google.com/store/apps/details?i-
d=com.icandiapps.thenightskylite&hl=pt_BR>

 

Aula - Sim, nós já fazíamos perguntas aG (antes do Google). 

Site que fornece uma simulação de uma “escala do universo”. Disponível em <http://htwins.net/
scale2/lang.html>. Acessado em Novembro de 2015.

Aplicativo de Celular Microscópio Realista. Disponível em:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciberdroix.microscope&hl=pt_BR>

Aula - Existem limites para o que as Ciências podem explicar? Se existem estes limites, como 
podemos compreender a realidade e nela atuar?

Biblioteca de Filosofia de Sanford (Santofrd Encyclopedia of Philosophy) Disponível em: <http://
plato.stanford.edu/entries/aesthetic-judgment/>. Acessado em Novembro de 15

Hazen, Robert M.; Trefil, James (2009-06-08). Science Matters: Achieving Scientific Literacy (p. 4). 
Knopf Doubleday Publishing Group. Kindle Edition.

Música com harpa laser. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zqMdUQvN-Dk>. 
Acessado em Novembro de 2015.

Site para criação de música. Disponível em <http://www.exploratorium.edu/music/exhibits/dot-
mixer/index.html>. Acessado em Novembro de 2015.

Aplicativo Multi Measures - Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
skypaw.multi_measures&hl=en

Anexo 
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Aula - Além dos sentidos humanos: como compreender o universo e a nós mesmos?

Verma, Susandra. Ideias Geniais, p.193. Gutenberg, Belo Horizonte, 2012.

Site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Explicações sobre o movimento dos planetas. 
Disponível em: <http://astro.if.ufrgs.br/p1/p1.htm>. Acessado em Novembro de 2015

<https://www.youtube.com/watch?v=6d6ZHCQQw9I> - discussão, entre dois teóricos, sobre limi-
tes da ciência e existência de Deus.

Aula - Nossa visão de mundo é baseada num pedaço da realidade que podemos observar, me-
dir e analisar.

“Projeto Newton” (Newton Project). Disponível em: <http://www.newtonproject.sussex.ac.uk/>. 
Acessado em Novembro de 2015. 

Aula - O que vemos do mundo é o mundo todo ou apenas um pedaço dele?  Então para que 
servem telescópios, microscópios e tantos outros instrumentos de exploração?

Silva, Cibelle. Martins, Roberto. A nova teoria da Luz e Cores: Uma Tradução Comentada. Revista 
Brasileira do Ensino de Física, vol. 18 nº4, 1996. Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/rbef/
pdf/v18a33.pdf>. Acessado em Novembro de 2015

Aula - Ah, se Cristovão Colombo soubesse! O mundo em 3D.

Animação sobre funcionamento do GPS. Disponível em: <http://www.atividadeseducativas.com.
br/index.php?id=1380>. Acessado em Novembro de 2015.

Blog Edukavita. Artigo: “A maioridade em cartografia: evolução do mapa no Mundo”. Disponível 
em: <http://edukavita.blogspot.com.br/2013/08/a-maioridade-em-cartografia-evolucao-do.html>. 
Acessado em Novembro de 2015.

Revista Super Interessante. Matéria sobre o Tempo. Disponível em: <http://super.abril.com.br/
comportamento/tempo-cada-vez-mais-acelerado>. Acessado em Novembro de 2015.

Tutorial sobre como obter coordenadas geográficas no google maps. Disponível em <http://www.
portaldorancho.com.br/portal/saiba-como-obter-coordenadas-geograficas-atraves-do-google-map>. 
Acessado em Novembro de 2015.
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Aula - Então é assim? Respiramos, vemos, tocamos, brincamos... Existe Ciência em tudo? De 
que maneira as Ciências estão presentes em nossas vidas? 

Apresentação sobre Poluição Sonora. Disponível em: <http://hidro.ufcg.edu.br/twiki/pub/Ciencias-
doAmbienteMonica/Monicaaulas/CAP.14.CIENCIASDOAMBIENTE.pdf>. Acesso em Outubro de 2015.

Folha de São Paulo. Matéria sobre Nível de ruídos. Disponível em: <http://classificados.folha.uol.
com.br/imoveis/2015/06/1637648-com-nivel-de-ruido-acima-do-indicado-saiba-se-proteger-do-
-barulho-em-sp.shtml> Acessado em: Novembro de 2015.

Folha de São Paulo. Matéria sobre ruídos causados pelo celular. Disponível em: <http://www1.folha.
uol.com.br/cotidiano/2014/11/1552035-ruidos-causados-por-troca-de-mensagens-no-celular-ir-
ritam-paulistanos.shtml> Acessado em Outubro de 2015.

Souza, Fernando Pimentel. Artigo: “A perturbação do sono pelo ruído”. Disponível em: <http://
labs.icb.ufmg.br/lpf/2-23.html>. Acessado em Novembro de 2015.

Aula - Como um cientista cozinha um ovo? 

Site Globo.com. Matéria sobre aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/12/expectativa-de-vida-dos-brasileiros-so-
be-para-749-anos-diz-ibge.html>. Acessado em Novembro de 2015.

Site que simula decaimentos de meia-vida de átomos hipotéticos. Disponível em: <www.glencoe.
com/sites/common_assets/science/virtual_labs/E18/E18.html> . Acessado em Novembro de 2015. 

 

Aula - De que maneira nosso conhecimento ou a ausência dele sobre as Ciências impactam as 
nossas vidas cotidianamente?         

Agência Nacional de Vigilância Sanitárias. Segurança do Paciente em serviços de Saúde: Higienização 
das mãos. Disponível em: <https://www.into.saude.gov.br/upload/arquivos/pacientes/cirurgias_se-
guras/Seguran%C3%A7a_Paciente_Higienizacao_maos.pdf>. Acessado em Novembro de 2015.

Site da Agência Nacional de Vigilância Sanitárias. Técnicas em higienização das mãos. Disponível 
em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/tecnicas.htm>. Acessado em Novem-
bro de 2015.

Felix, Carla; Miyadahira, Ana Maria. Artigo: Avaliação da técnica de lavagem das mãos executada 
por estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem. Disponível em: <http://www.scielo.br/
pdf/reeusp/v43n1/18.pdf> Acessado em Novembro de 2015.

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/tecnicas.htm
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Aula - Por que o mosquito da Dengue não toma vacina?

Vídeo com ideias de construções e simulações de reações em cadeia utilizando dominós. Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ARM42-eorzE>. Acessado em Novembro de 2015.

Vídeo contendo explicações sobre o funcionamento dos processos de fissão e fusão nucleares, em que 
há também aspectos do contexto histórico da descoberta e formas de uso dos processos (por exemplo, 
em usinas e bombas atômicas). Disponível em: <http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video/tudo%20
se%20transforma/energiaImpactoAmbiental/energianuclear1/video%20para%20web/video.html>

Site do governo federal (eletrobras) que contém informações sobre a energia nuclear. Disponível 
em: <http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7odoConhecimento/Pesquisaesco-
lar/EnergiaNuclear.aspx>

Aula - Eureka: de quem é a ideia?

Vídeo: “A verdadeira história da Eureka de Arquimedes”. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=0v86Yk14rf8>. Acessado em Novembro de 2015.

Aula - As lagartixas não fazem perguntas! 

Site do “Estado de São Paulo”. Notícias de Plágio. Disponível em: <http://topicos.estadao.com.br/
noticias-sobre-plagio>. Acessado em Novembro de 2015.

Vídeo “Litros de Luz”. Breve reportagem que conta o caso de aplicação, por um mecânico, de lâm-
pada ecológica. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8SsGjjMEEDw>

Aula - Não sou cientista, mas faço Ciência: a pesquisa na minha vida. Posso pesquisar? Pesqui-
sar é diferente de Ctrl +C.

Souza, Dalva. Apresentação: FEBRACE (MOSTRATEC- CIÊNCIA JOVEM). PROJETOS DE PESQUISA: 
INICIAÇÃO A METODOLOGIA CIENTÍFICA E MÉTODO DE ENGENHARIA). Disponível em: <http://fe-
brace.org.br/arquivos/site/_conteudo/pdf/dicas-de-metodologia-de-pesquisa.pdf>. Acessado em 
Novembro de 2015.

Critérios de avaliação de projetos para Febrace: Disponível em: <http://febrace.org.br/projetos/
criterios-de-avaliacao/#.VlNNw9-rSds>. Acessado em Novembro de 2015.

Resumos de projetos da Febrace: Disponível em :<http://febrace.org.br/projetos/anais-febrace/#.
VlNO3N-rSdt>
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Aula - Não sou Descartes, mas tenho Método?

Weinberg, Steven. To explain the World.: the discovery of modern Science, p. 200-212. Penguin 
Books, Londres, 2015. 

Verma, Susandra. Ideias Geniais, p.193. Gutenberg, Belo Horizonte, 2012.

No vídeo abaixo, o antigo programa de televisão “O mundo de Beakman” explica, divertidamente, 
a formação do arco íris, demonstrando o mesmo experimento proposto nesta atividade.

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q9M-4yCTpWY>
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