
  UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP 

 ICEB - Instituto de Ciências Exatas e Biológicas 

MPEC - Mestrado Profissional em Ensino de Ciências 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

OFICINA  

 

O LIVRO DIDÁTICO DE CIÊNCIAS: 

o que a assessoria pedagógica tem a nos dizer? 
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   [...] educador é aquele que reinventa a relação com 

o mundo, que reinventa sua relação com o conteúdo 

que ensina, com o espaço da sala de aula e com seus 

alunos. É aquele que se permite ver nos alunos 

possibilidade e processos em realização. Por isso pode 

ser comparado a um artista na arte de mediar 

aprendizagens e buscar sempre o (re)encantamento 

com sua profissão (BRASIL, 2009, p.36). 



   SUMÁRIO 
 

 

AUTORAS ........................................................................................................................... 04 

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................ 05 

ETAPAS DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO .............................................................. 06 

     Primeiro encontro .........................................................................................................  06 

     Segundo encontro ..........................................................................................................  07 

     Terceiro encontro ......................................................................................................... . 11 

     Quarto encontro ............................................................................................................  18 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................  22 

AVALIAÇÃO DA OFICINA  ..........................................................................................  23 



AUTORAS 
 

Profa. Márcia Cristina de Oliveira Figueiredo 

 

Licenciada e Bacharel no Curso de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais com Ênfase em Gestão Ambiental. Nos anos de 2012 e 2013 

atuou como: Monitora do Laboratório de Ensino em Ciências e Biologia da PUC - 

Betim, Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) 

oferecido pela Capes em parceria com a PUC Minas e estagiária da Magistra - Escola de 

Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores, setor da Secretaria Estadual 

de Educação de Minas Gerais (SEE - MG). Desde 2014 é Professora da Educação 

Básica (Ciências/ Biologia) e Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Sua linha de 

pesquisa é ensino de ciências, levando em consideração o papel do professor e sua 

relação com o livro didático. Outro campo de interesse é sobre o uso de outros 

recursos didáticos (música, modelos, oficinas) no ensino de ciências. 

 

 

Profa. Dra. Sheila Alves de Almeida 

 

Possui graduação em Pedagogia - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 

(2001), mestrado em Educação na linha de Educação e Ciências pela UFMG (2005) e 

doutorado na linha Ensino de Ciências e Matemática pela Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo - FEUSP. Atuou como Professora do Ensino Fundamental 

por 15 anos em escolas da Rede Municipal de Belo Horizonte. Atualmente é Professora 

Adjunta do Departamento de Biodiversidade, Evolução e Meio Ambiente da 

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, ministrando as disciplinas de 

metodologias e práticas do ensino de ciências e Biologia. Orienta pesquisas no 

Programa de Pós Graduação do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências do 

ICEB e Mestrado em Educação no ICHS. É membro do Conselho acadêmico e 

administrativo do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP, da 

Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Desde 2011 coordena as 

atividades do PIBID Biologia na UFOP. Atua principalmente nos seguintes temas: 

ensino de ciências e divulgação científica nas séries iniciais, leitura e escrita nas aulas de 

ciências, formação de professores e interações discursivas nas aulas de ciências. 
 

 

04 



APRESENTAÇÃO 
 

Caro colega, 

 

esta é uma proposta de formação desenvolvida por pesquisadores da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), no âmbito do Curso de Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências.  

A oficina destina-se a professores em formação inicial e àqueles que desejam repensar 

suas práticas ou até mesmo compartilhar suas vivências de sala de aula. Em quatro 

encontros, discutiremos temas pertinentes aos diferentes modos de uso do livro 

didático de ciências e a assessoria pedagógica como um instrumento de formação 

docente. Esse é apenas o primeiro passo, que pode constituir-se como objeto de estudo 

para novas pesquisas.  

O livro didático é o recurso que mais influencia a prática educacional, o que justifica os 

investimentos do governo em programas que avaliam a qualidade desse livro (BRASIL, 

1998). Novas pesquisas, a todo momento, investigam-no em vários aspectos, não só 

pela sua forte presença nas salas de aula, mas pelo seu papel de recurso mediador do 

aprendizado (LIMA; SILVA, 2010). 

Como docentes em formação ou profissionais atuantes, compete a nós conhecer a 

estrutura e os recursos das coleções, as concepções de currículo e Educação em 

Ciências dos autores e o modo pelo qual a assessoria pedagógica pode auxiliar o 

trabalho cotidiano com os livros, para, de fato, fazermos uma escolha coerente e 

significativa.  

A seguir, você encontrará a descrição detalhada da nossa ação. Reproduza, amplie e 

divulgue a ideia. Contamos com você! 

                                                  

                                                      Márcia e Sheila 

 

 

05 



06 ETAPAS DA PROPOSTA DE FORMAÇÃO 
 

Por meio desta intervenção, almejamos contribuir com a formação docente 

colocando em pauta o recurso didático mais presente em sala sob uma nova 

perspectiva: as contribuições da assessoria pedagógica para o cotidiano das 

salas de aula.  

Para tal, serão necessários quatro encontros, de três horas cada, totalizando 

doze horas de formação, como está descrito a seguir: 

 

PRIMEIRO ENCONTRO 
 

O primeiro momento é destinado às apresentações. Cada participante será 

convidado a compartilhar com os colegas informações sobre a sua formação 

e um pouco de sua experiência com os livros didáticos de Ciências, seja 

como educador, seja como aluno da educação básica.  

Em seguida, distribuídos em cinco grupos, as questões a seguir serão 

discutidas pelos participantes. A opinião do grupo deve ser registrada e 

posteriormente apresentada a todos.  
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A) Qual é o papel do livro didático no ensino de ciências? 

B) Como o livro didático está presente na sua  

prática pedagógica? 

C) O que você prioriza na sua prática? 

D) Quais sentidos você atribui às atividades do livro 

didático? 

E) Você acessa a assessoria pedagógica dos livros didáticos? 

SEGUNDO ENCONTRO 
 

O objetivo desse segundo encontro é apresentar aos participantes da oficina 

alguns dados da pesquisa O livro didático na sala de aula: os modos de uso de um 

livro de Ciências por uma professora do ensino fundamental. As concepções de 

currículo e educação em Ciências dos autores da coleção Construindo 

Consciências são contribuições valiosas voltadas para um ensino de 

Ciências contextualizado, pautado no diálogo e na argumentação, e com uma 

abordagem integrada dos saberes. 

Colocaremos em pauta essas concepções e as 

formas como nós, educadores, poderemos utilizá-

las na nossa prática pedagógica. 
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O participante deve ler as expressões a seguir e registrar, abaixo de cada 

uma, as concepções prévias que tem delas. Seis grupos serão formados para 

as discussões. 

A) O ALUNO COMO SUJEITO DA APRENDIZAGEM 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

B) A SALA DE AULA COMO ESPAÇO COLETIVO DE 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________ 

 



09 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

______________________________________________ 

C) A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS CIENTÍFICOS 

D) A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE  

ENSINO-APRENDIZAGEM 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

E) A COMPREENSÃO DA NATUREZA DAS CIÊNCIAS 

COMO META DE ENSINO DAS CIÊNCIAS 

F) UMA ABORDAGEM INTEGRADORA DOS SABERES 

DISCIPLINARES 

Cada grupo ficará responsável por apresentar aos 

demais participantes um dos temas discutidos, 

proporcionando a todos um momento de reflexão.  



11 TERCEIRO ENCONTRO 
 

Mais uma vez, organizados em grupos, os participantes receberão textos e 

atividades que compõem os livros da coleção Construindo Consciências 

para analisar as diversas abordagens propostas pelos autores, tendo em 

mente as seguintes questões:  

A) Quais abordagens estão presentes no texto e na atividade? 

B) Como eu utilizaria esse material nas minhas  

aulas de Ciências? 

C) Quais dificuldades posso encontrar ao longo do meu 

trabalho com esses temas? 

O propósito desta atividade é estimular os educadores a refletirem as suas 

práticas, para que façam o uso de atividades ou textos a partir de objetivos 

previamente definidos.  



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p.53) 

12 Capítulo 3 – Conhecendo os invertebrados 



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p.81) 

Capítulo 4 – A diversidade das plantas 13 



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 83) 

Capítulo 5 – Nem bichos nem plantas: que seres são estes? 14 



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p.84) 

15 Capítulo 5 – Nem bichos nem plantas: que seres são estes? 



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p. 84) 

Capítulo 5 – Nem bichos nem plantas: que seres são estes? 16 



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p.87) 

17 Capítulo 5 – Nem bichos nem plantas: que seres são estes? 



Fonte: AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS (2012, v. 2, p.85) 

18 Capítulo 5 – Nem bichos nem plantas: que seres são estes? 

QUARTO ENCONTRO 

 

O objetivo da quarta intervenção é apresentar aos participantes da oficina 

algumas concepções de currículo e educação em Ciências dos autores da 

coleção Construindo Consciências, avaliar essa proposta de formação e 

propor uma reflexão acerca da importância da assessoria pedagógica para o 

trabalho com as coleções didáticas. 

Após a análise, será realizada uma mesa redonda para discutir o que foi 

proposto à luz dos textos e das atividades distribuídas nos grupos. 



O ALUNO COMO SUJEITO DA APRENDIZAGEM 

Para que o aluno seja o sujeito da aprendizagem, é imprescindível 

considerar o que ele carrega de conhecimento prévio, e inserir, nesse 

conceito preliminar, os saberes científicos. Muitas dessas ideias carregam 

concepções equivocadas sobre os processos e fenômenos da ciência e 

precisam ser avaliadas e reorganizadas com o auxílio do professor. A 

aproximação do cotidiano e a reestruturação da organização e abordagem 

de conteúdos foram recursos utilizados pelos autores da coleção 

Construindo Consciências, visto a dificuldade dos estudantes em aplicar o 

que se aprende às situações vividas, ou vice-versa (AÇÃO E PESQUISA 

EM ENSINO DE CIÊNCIAS , 2009).  

A SALA DE AULA COMO ESPAÇO COLETIVO DE 

PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS 

Através da interação com o outro, da exposição de ideias, do 

compartilhamento de informações, da argumentação e do diálogo que o 

conhecimento é construído. As atividades propostas na coleção foram 

preparadas com o intuito de estimular o aluno a criar, criticar e a trocar 

informações entre seus pares e professor, carregando na sua essência a 

linguagem própria da ciência, sendo expressa por meio de gráficos, tabelas, 

diagramas, esquemas, equações, imagens e textos. Trata-se de um 

movimento legítimo do processo de produção e validação dos saberes 

científicos, para o qual os alunos devem ser preparados (AÇÃO E 

PESQUISA EM ENSINO DE CIÊNCIAS , 2009).  

CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO E EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS DOS AUTORES DA COLEÇÃO 

CONSTRUINDO CONSCIÊNCIAS 
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A APRENDIZAGEM DE CONCEITOS CIENTÍFICOS 

A aprendizagem de conceitos científicos não pode estar atrelada às 

definições. A abordagem conceitual permite ao aprendiz identificar os 

sentidos das palavras baseando-se no contexto, extrapolando assim os 

limites impostos pela memorização. Os autores da coleção Construindo 

Consciências ao introduzir novos termos e conceitos, apresentam-nos ao 

longo do texto, dispensando glossários no final dos exemplares; e mais, 

diversificam as situações-problema, a fim de estimular o aluno a analisar 

ideias e a propor uma aplicação conceitual adequada. Para os autores, uma 

vez bem utilizadas, palavras ou expressões passam a compor o vocabulário 

do estudante, sendo as definições utilizadas para sintetizar ideias já 

compreendidas e consolidadas (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS , 2009).  

A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE  

ENSINO-APRENDIZAGEM 

As atividades atendem a um propósito de aprendizagem, assumindo como 

compromissos problematizar, levantar ou organizar conhecimentos 

prévios, investigar, exemplificar, informar, articular, avaliar, usar 

informações, aplicar e criar, podendo reunir em uma mesma situação várias 

destas características (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS , 2009).  
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UMA ABORDAGEM INTEGRADORA DOS SABERES 

DISCIPLINARES 

Quanto à interdisciplinaridade na coleção Construindo Consciências, três 

aspectos potencializaram essa abordagem: a estruturação do currículo a 

partir de contextos e vivências, a presença de diferentes gêneros textuais 

compondo os textos didáticos e atividades que podem ser exploradas 

conjuntamente por docentes das várias disciplinas. Na obra elaborada pelo 

Grupo Ação e Pesquisa em Ensino de Ciências (APEC), introduz-se no 

ensino fundamental o estudo das Ciências Naturais como uma 

oportunidade de promover a compreensão das diferenças e inter-relações 

entre Biologia, Física, Química, Astronomia e Geociências.  

A COMPREENSÃO DA NATUREZA DAS CIÊNCIAS 

COMO META DE ENSINO DAS CIÊNCIAS 

Faz-se necessário compreender a ciência como uma construção social e 

cultural, em constante renovação e evolução conceitual. Para tal, os autores 

inseriram na coleção Construindo Consciências textos e atividades que 

levaram para o cotidiano da sala de aula a origem dos conceitos, das teorias 

e dos modelos científicos. Nessa perspectiva, a ciência pode ser discutida a 

luz da sua história e das evidências que levaram a sociedade ao 

conhecimento científico atual (AÇÃO E PESQUISA EM ENSINO DE 

CIÊNCIAS , 2009).  

21 CONCEPÇÕES DE CURRÍCULO E EDUCAÇÃO EM 
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CONSTRUINDO CONSCIÊNCIAS 

DISCUSSÃO FINAL  

 

O que a assessoria pedagógica tem a nos dizer? 
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AVALIAÇÃO DA OFICINA 
 

(   ) ÓTIMA  (   ) BOA  (   ) REGULAR 

 

 

ESPAÇO PARA SUGESTÕES E/OU CRÍTICAS 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

O QUE A ASSESSORIA PEDAGÓGICA TEM A NOS DIZER? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

* Destaque e entregue ao responsável pela oficina.  
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