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Resumo: O presente trabalho destaca a produção de Unidades Didáticas a partir de problemas
sociais identificados nas escolas investigadas e na comunidade em sua volta, durante o
Estágio Supervisionado em Química I (ESEQ I) pelos alunos que compõe a disciplina.
Durante as três semanas de observação, alguns problemas foram verificados relacionados a
questões que envolvem: lixo, drogas, água, saúde, meio ambiente e tecnologia. Estes serviram
de eixo norteador para a produção de 17 Unidades Didáticas, que serão desenvolvidas por
meio de Temas Sociais e conteúdos químicos. Os dados que são apresentados neste artigo tem
como base o Relatório de Estágio apresentado com critério de avaliação da disciplina ESEQ I
a este Professor-Orientador, as Unidades Didáticas e os Projetos de Estágios produzidos.
Palavras Chaves: Problemas Sociais, ESEQ I, Unidades Didáticas.

Abstract: This paper highlights the production of Didactic Units from social problems
identified in the investigated schools and the community around them during the Supervised
Internship in Chemistry I (ESEQ I) by the students who make up the discipline. During the
three weeks of observation, some problems were encountered related to issues involving:
trash, drugs, water, health, environment and technology. These served as a guiding principle
for the production of 17 Didactic Units, which will be developed through Social Issues and
chemical contents. The data are presented in this paper is based on the Training Report
submitted with the evaluation criteria ESEQ I discipline this teacher-advisor, the Didactic
Units and the Projects Didactic Internship produced.
Keywords: Social Problems, ESEQ I Didactic Units.
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1 INTRODUÇÃO
O estágio curricular supervisionado constitui-se dentro das exigências curriculares,
campo privilegiado para o exercício pré-profissional em que o estudante de graduação
interage diretamente com o ambiente de trabalho e desenvolve atividades fundamentais,
profissionalizantes, programadas, avaliáveis em créditos e conceitos, com duração e
supervisão estabelecidas por Leis e Normas. Estão entre os principais objetivos oferecer ao
aluno a oportunidade de desenvolver atividades típicas de sua profissão na realidade social do
campo de trabalho; contribuir para a formação de uma consciência crítica no aluno em relação
à sua aprendizagem; oportunizar a integração de conhecimentos, visando à aquisição de
competências técnico-científicas; propiciar a participação na execução de projetos, estudos
e/ou pesquisas; possibilitar mudanças necessárias na formação dos profissionais, em
consonância com a realidade encontrada nos campos de estágio; e contribuir para o
desenvolvimento da cidadania, integrando a Universidade com a comunidade.
No reconhecimento do campo de estágio é dada ao graduando a possibilidade de
interagir com a comunidade de forma a identificar problemas sejam de ordem escolar, bem
como de ordem social, problemas estes que podem ser trabalhados de forma contextualizada e
interdisciplinar no sentido de promover um ambiente de construção e promoção de cidadania.
É fundamental “saber observar, descrever, registrar, interpretar e problematizar e,
conseqüentemente, propor alternativas de intervenção” (PIMENTA, 2001), ou seja, fazer com
que o aluno faça uso de conceitos construídos em sala de aula em seu cotidiano visando uma
melhor relação com seu ambiente de vida e buscando novas perspectivas, de intervenção na
realidade.
A atividade teórica por si só não leva à transformação da realidade; não se objetiva e
não se materializa, não sendo, pois práxis. Por outro lado a prática também não fala por si
mesma, ou seja, teoria e prática são indissociáveis como práxis (PIMENTA, 2005). Assim, o
atual cenário educacional brasileiro, discute-se a formação de professores capazes de
investigarem e refletirem sobre sua prática pedagógica, assumindo assim, maiores
responsabilidades na formação dos alunos e em suas decisões na condução do ensino. Logo,
existe uma preocupação cada vez maior no tocante a proposição de alternativas para a
reestruturação curricular dos cursos de licenciatura, principalmente através das novas
Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação Básica, que
estabeleceu uma carga horária mediante a integralização de no mínimo, 2800 horas, sendo
400 horas de Estágio e mais 400 horas de Práticas Pedagógicas, distribuídas ao longo de todo
currículo, atribuindo possibilidades de para de formação inicial de um professor reflexivo de
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sua prática pedagógica, para a promoção de momentos de pesquisa, ensino e extensão, por
meio da integração da Universidade com as Escolas. A reflexão sobre a atividade docente
pode ser desempenhada nas disciplinas de estágio supervisionado com articulação das
disciplinas de práticas de ensino.
As disciplinas que compõe as Práticas de Ensino de Química (PEQ) do Curso de
Química Licenciatura Noturno oferecido pela UFS/São Cristovão, apresentam em sua
estrutura e objetivos, um conjunto de domínios e competências, associados a questões
inerentes à formação para atividade docente em Química. Até o primeiro Estágio
Supervisionado em Ensino de Química (06CR)1 ofertado no sétimo semestre o curso, os
alunos passam por 22 créditos obrigatórios de disciplinas de PEQ, que são: Metodologia e
Instrumentação para o Ensino de Química (06CR), Temas Estruturadores para o Ensino de
Química I (04CR), Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química (04CR), Temas
Estruturadores para o Ensino de Química II (02CR), Pesquisa em Ensino de Química I
(04CR), Temas Estruturadores para o Ensino de Química III (02CR). Entre os principais
temas abordados nas disciplinas estão: a organização do trabalho pedagógico em química; a
contextualização; a interdisciplinaridade; Ensino CTS/CTSA, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN’s)2 para o Ensino de Química, e a pesquisa no ensino de química e a
confecção de projetos.
A grade curricular do curso apresenta quatro disciplinas de Estágio Supervisionado
em Ensino de Química (ESEQ), que possibilitam a articulação entre a atividade teórica e a
realidade, sendo um campo de promoção de saberes e de reconhecimento da identidade
docente, e não como uma simples atividade prática instrumental. No ESEQ I são discutidos
inicialmente aspectos que complementam o conteúdo programático das Práticas de Ensino
como: o Projeto de pesquisa e a Formação do professor Pesquisador, o Projeto Político
Pedagógico, o Campo de Estágio e a Formação da Identidade do Professor. Após a
fundamentação teórica o aluno é apresentado a Escola, e convidado a investigar um conjunto
de situações que predominam no seu contexto, como: a estrutura física e material, os seus
espaços, as inter-relações entre a equipe diretiva, professores e alunos, e a aula dos docentes.
Entre estes, outro objetivo importante é a possibilidade de identificação de uma problemática
social a ser desenvolvida como proposta de tema químico social nos estágios subseqüentes,
como uma forma de vincular a informação química com o contexto social dos alunos,

1

Corresponde ao número de créditos da disciplina.
Parâmetros Curriculares nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 1999) e as Orientações Educacionais
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+, 2002).
2
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possibilitando assim a promoção de características que conferem a aluno o caráter de cidadão,
como: a capacidade de participação e de tomada de decisão aos problemas sociais presentes
no seu cotidiano (SANTOS; SCHNETZELER, 2003, p. 94-95). Essa proposta conhecida
como Contextualização do Ensino de Química, é amplamente defendida pelos educadores do
nosso País, como uma possibilidade de desenvolvimento de um ensino de química mais
significativo e voltado para a formação do cidadão. Ou seja, uma alternativa eficaz frente ao
ensino tradicional de ciências que ainda apresentamos.
A idéia de contextualização do ensino surge com a reforma do ensino médio, a partir
da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)3 que orienta a compreensão dos conhecimentos para uso
cotidiano. E ganha força no ensino de química com as diretrizes definidas nos PCN’s para as
ciências da natureza, matemática e suas tecnologias no ensino médio, que ressalta que
contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o conhecimento e o
cotidiano do aluno ou muito menos citar exemplos durante as aulas, contextualizar é propor
“situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar
solucioná-las” (PCN+, p.115).
Assim o presente trabalho busca destacar os possíveis problemas sociais encontrados
nas instituições investigadas e a justificativa dos graduandos na escolha dos temas sociais e
conteúdos químicos que serão desenvolvidos nos estágios subseqüentes (ESEQ II/Ensino
Fundamental e ESEQ III e IV/Ensino Médio), a partir de suas unidades didáticas presentes
nos Projetos de Estágio.

2 METODOLOGIA
A disciplina de ESEQ I, oferecida em 2010/1, contava 32 alunos, que foram
divididos em 15 duplas, visto que, outros dois alunos optaram em desenvolver o estágio de
forma individual. Os alunos tiveram oportunidade de escolher as referidas escolas para a
visitação (período de três semanas), levando em consideração principalmente a localidade em
que residiam. Neste período os alunos coletaram dados, referentes ao conjunto de fatores já
apresentados na introdução deste artigo, relacionados ao contexto escolar e a sua comunidade.
Com dados coletados, foi feita uma análise e discussão dos mesmos entre os alunos
da disciplina, o Professor-Colaborador (do colégio) e o Professor-Orientador (da disciplina
3

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que define e regulariza
o sistema de educação brasileiro, apontando seu artigo 36, dentre outras finalidades, a preparação do educando
para o trabalho e cidadania.
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ESEQ I), que possibilitaram na confecção das “Unidades Didáticas” que estão incluídas nos
Projetos de Estágios (PE). O PE é elaborado levando em consideração as tendências atuais
para o ensino de ciências, apresentando uma análise crítica de trabalhos desenvolvidos com os
temas sociais e conteúdos químicos propostos no Estágio, o referencial teórico em que se
apóia o trabalho de investigação; os instrumentos, os métodos de coleta e análise dos dados.
A unidade didática destaca-se por ser um momento de produção de material didático
alternativo construído pelos estagiários frente as críticas ao Ensino de Química e ao Livro
Didático em investigações e debates produzidos em disciplinas anteriores. Nela estão
descritas o passo a passo de cada aula do estágio, com as suas estratégias ensino, levando em
consideração a articulação entre o tema social e os conteúdos químicos, visando a
contextualização do ensino e a proposta de solução para aos problemas sociais apontados. De
acordo com Santos e Schnetzeler:
Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de química
para formar o cidadão, pois propiciam a contextualização do conteúdo químico com
o cotidiano do aluno, elem de permitirem o desenvolvimento das habilidades básicas
relativas á cidadania, como a participação e capacidade de tomada de decisão, pois
trazem para a sala de aula discussões sociais relevantes, que exigem dos alunos
posicionamento crítico quanto a sua solução (1997, p. 105).

Esta inclusão dos temas sociais possibilita a correlação com ciência, tecnologia e
sociedade e promove as discussões a respeito da cidadania em sala de aula, sendo assim
possível a relação do conteúdo científico com o cotidiano do aluno. Levando em consideração
a proposta do Chassot (2004, p. 146) de

que:

...não cabe um conhecimento químico desencarnado, como se a Química fosse pura
(na acepção de boa e maravilhosa, como costuma, às vezes, ser pintada) e neutra. A
transmissão desses conhecimentos deve ser encharcada na realidade, e isso não
significa o reducionismo em que virou o modismo Química do cotidiano (às vezes,
apenas utilitarismo), mas ensinar a Química dentro de uma concepção que destaque
o papel social desta através de um contextualização social...

Este é o objetivo do Ensino de Química e das Unidades Didáticas produzidas no
ESEQ I. Assim, ao longo das três semanas de observação, alguns problemas poderão ser
identificados no contexto escolar e na comunidade em sua volta, relacionados a questões que
envolvem: o lixo, as drogas, a água, a saúde, o ambiente, a tecnologia. Estes serviram de eixo
norteador para a produção de 17 unidades didáticas. A identificação da problemática e
justificativa dos Temas Sociais e conteúdos químicos que serão tratados, são narrados abaixo
tendo como base o Relatório de Estágio apresentado com critério de avaliação da disciplina
ESEQ I a este Professor-Orientador, e as discussões travadas nas salas de aula, e a unidades e
projetos produzidos. Em alguns momentos, são extraídos trechos na integra dos Relatórios de
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Estágio e as principais estratégias de ensino presentes nas Unidades Didáticas que serão
utilizadas para promover a participação e tomada de decisões por parte dos alunos (SANTOS;
SCHNETZELER, 2003, p. 112).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apontamos abaixo a descrição de algumas Unidades Didáticas que já se encontram
totalmente corrigidas e prontas paro o desenvolvimento no ESEQ II, e na Tabela 01 as que
estão em fase final de revisão.

• LIXO, Consumo exagerado e Desperdício: Conscientização como estratégia para o
estudo de Transformações químicas.
Na escola Pública Estadual (C.E.J.B.N.)4 localizada no município de “NSS”, visitada
pelos graduandos Fernanda Alves Almeida e José Eraldo do Nascimento Fontes, o lixo é uma
realidade comum a esta e a comunidade que a cerca, conforme as figuras 1 e 2. Não sendo
observado, no período do estágio destes nenhuma ação de serventes ou pessoas que fizessem
a limpeza da escola, quanto ao descarte do lixo. Terrenos vazios e canais situados nas suas
proximidades também sofrem as conseqüências desse mal.
Os alunos ressaltam, que “...temas como a reciclagem do lixo são muito tratados em
outros trabalhos e vem sendo cada vez mais difundidos em pesquisas realizadas nesta área.
No entanto, existe ainda uma preocupação em relação a produção exagerada de resíduos
sólidos, bem como a sua destinação incorreta, ponto este que ainda não é muito desenvolvido
nos trabalhos mais atuais”. De acordo com um trabalho de análise (SOUZA, 2007) realizado
com três livros didáticos de química para o ensino médio distribuídos pelo PNLEM no que
diz respeito a como está disposta, nesses livros didáticos, a questão de alternativas de
tratamento e disposição do lixo, os livros tratam apenas da reciclagem e não priorizam a
redução e reutilização, para conscientizar os alunos a refletirem sobre as conseqüências do
consumismo e a preservação dos recursos naturais. Não há preocupação com a grande
quantidade de lixo produzida e como diminuí-la e sim se haverá um lugar onde depositá-lo.
Assim para estes alunos, a idéia da Unidade Didática será de conscientizar as pessoas
da importância da preservação dos recursos naturais e da necessidade da mudança de hábitos
rotineiros visando a conservação do meio ambiente, e não somente descrever os tipos de lixo
4

Os nomes das escolas visitadas, bem como as cidades em que estão localizadas, estão abreviados. Apenas para
evitar a exposição das mesmas e o comprometimento de trabalhos futuros.
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ou o local onde será descartado, despertando os alunos para diminuição do consumo e o
desperdício. Tendo em vista o desenvolvimento de desenvolver estratégias educativas para
estimular os alunos a participar e se envolver com o tema proposto, o que aumenta as chances
de uma aprendizagem efetiva e, nesse caso específico, uma mudança de comportamento com
relação à concepção e às suas práticas relacionadas ao lixo. O caderno didático produzido será
desenvolvido em 16 aulas articulando a questão das drogas com os conteúdos químicos:
Transformações químicas; Misturas e substâncias; Leis Ponderais e Modelo Atômico de
Dalton, por meio da utilização das seguintes estratégias didáticas: tempestade de idéias;
experimentos simples, aulas expositivas e interativas, jogo didático textos didáticos.

Figura 1: Espaços da Escola.

Figura 2: Canteiros da Escola

• Drogas: Um Tema Gerador para o Ensino de Química Orgânica
Durante a visitação no Colégio E.P.A.R.D. localizado na cidade “L” as graduandas
Ieda de Oliveira Costa e Thaise Marques Reis, observaram que uma intensa mobilização
estava ocorrendo em toda a cidade e na própria instituição de ensino, no tocante a utilização
abusiva das drogas, principalmente entre os adolescentes, sendo uma situação que está
atrapalhando o desenvolvimento e a participação dos alunos na escola. Assim sendo, estas
buscaram construir uma Unidade Didática que tem como tema social as drogas, abordando o
conteúdo químico funções orgânica oxigenadas.
Segundo as alunas, “em termos acadêmicos o projeto estará vinculado a comunidade
com o intuito de diminuir o consumo, principalmente entre os jovens e adolescentes numa
perspectiva de mudança de atitudes com relação ao uso abusivo das drogas. Visando mostrar
em termos sociais, da participação popular na conscientização do não uso de drogas”. Com
relação ao conteúdo químico, apontam que o estudo das funções orgânicas tem fundamental
importância para o aluno, pois, amplia seus conhecimentos sobre o estudo da química,
abordando em particular os elementos, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio que são os
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principais constituintes das substancias orgânicas, como também, a composição das drogas e
seus efeitos no comportamento do individuo, vinculando o conteúdo químico com seu
cotidiano. A princípio a Unidade Didática, está projetada para 12 aulas, com a utilização de
diferentes estratégias de ensino, como: Leitura, interpretação e discussão de textos;
Construção de um manual informativo sobre o uso das drogas; Mapa conceitual; Jogo
didático QUI-MICO; e Debates.

• Agrotóxicos e saúde humana: uma proposta para o Ensino de Química.
Na visita ao C.E.J.J.C., os graduandos Alisson de Oliveira Macena e Nelson Pacheco
Júnior observaram que a maior parte dos estudantes residia na zona rural da cidade “M” e
sendo esta uma cidade cuja economia gira entorno da produção agrícola de cereais, os alunos
decidiram problematizar a questão dos agrotóxicos como tema social do projeto de estágio,
tendo em vista que: “foi possível através de conversas com alunos, perceber que a grande
maioria vivem na zona rural e lidam com a chamada agricultura familiar, o que nos levou a
questionar ao alunos sobre as técnicas utilizadas para produzir os alimentos agrícolas e a
percebermos que não existe muita noção de como utilizar os agrotóxicos, decidimos
trabalhar um projeto voltado para a conscientização dos alunos com a perspectiva de mudar
também a visão dos familiares sobre os cuidados a que se deve ter ao lidar com tais produtos
... A utilização de produtos agrotóxicos de maneira inadequada causa problemas sérios a
saúde das pessoas que manuseiam esse tipo de material sem nenhuma precaução, por isso
observou-se junto com os alunos a necessidade de se discutir tal situação com a finalidade de
sanar o problema ou pelo menos amenizá-lo com base em um trabalho de conscientização
dos alunos que deverão se tornar disseminadores dos novos conceitos adquiridos em sala de
aula”.
Os alunos definem os agrotóxicos como uma temática rica conceitualmente, o que
permite desenvolver conceitos químicos, biológicos, ambientais, entre outros, proporcionando
aos estudantes compreender sua importância, de forma a conscientizá-los sobre a necessidade
do uso correto dos agrotóxicos, e também favorecer o seu desenvolvimento intelectual,
despertando-lhes espírito crítico, para que, dessa forma, possam interferir nos seus cotidianos.
Com relação ao caráter social, apontam que em virtude da necessidade de se ter uma
produtividade maior e com a qualidade esperada pelos consumidores, os produtores agrícolas
têm utilizado de maneira indiscriminada produtos agrotóxicos em suas plantações, o que vem
chamando a atenção por se tratar de um tratamento eficaz porém que pode causar sérios danos
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a saúde e ao meio ambiente. Essa realidade é enfrentada em todo o Brasil, o problema se
agrava mais ainda por conta do despreparo por parte de quem utiliza esses produtos pois não
há nenhuma consciência quanto a necessidade de se protegerem ao manusear tais produtos.
O Caderno

didático

desenvolvido

está

programado

com

12

aulas,

com

desenvolvimento de questões ligadas aos agrotóxicos e aos conteúdos químicos: substâncias e
misturas, ácidos e bases, por meio da utilização de diferentes estratégias didáticas, tais como:
Tempestade de idéias; experimentação; aulas expositivas e interativas; Jogo didático;
trabalhando com textos e pesquisa de campo.

• As águas do nosso planeta e o ensino de química: trabalhando as primeiras idéias
sobre soluções e suas propriedades.
O projeto desenvolvido pelas graduandas Cynthia Oliveira dos Anjos e Elitania da
Silva Souza, tem como base a problemática enfrentada pelos alunos do C.E.P.H.A. no
município de “SC”, que diz respeito a falta de água na localidade em que se encontra a escola
e a proximidade desta de uma estação de tratamento de esgoto ou “fossa” como foi
denominada por alguns alunos entrevistados, que a maioria das pessoas da comunidade não
sabem como funciona e muito menos os gases envolvidos no sistema de tratamento. Destacam
ainda que “a problemática do C.E.P.H.A. não foi difícil de ser percebida e visualizada visto
que todos os alunos entrevistados citavam a mesmas dificuldades concernentes a falta de
água na escola e também nas residências da comunidade e o odor desagradável proveniente
da Lagoa de Estabilização”.
Associado a estes fatores, esta o desenvolvimento do conteúdo químico Soluções e
suas Propriedades Química e Físicas, que está entre os Temas Estruturados propostos pelos
PCN+ ao ensino de Química (Química e Hidrosfera). Sendo este desenvolvido a partir das
concepções prévias dos alunos, para que os alunos compreendam a composição da água, bem
como, a real importância da mesma para os seres vivos por se tratar de uma substancia
considerada solvente universal, capaz de dissolver inúmeras substancias presentes no planeta
além de ser considerada como o bem mais precioso, pois sem ela não existiria vida. A partir
do momento que o aluno compreende a fundamental importância da água na vida é necessário
também o entendimento quanto ao destino correto dos resíduos líquidos, visto que o despejo
em local indevido só acarretará em danos aos corpos receptores degradando toda uma vida
aquática e prejudicando o bom funcionamento na distribuição da água.
A Unidade Didática apresentada no projeto está divida em 12 aulas, com o
desenvolvimento que algumas estratégias didáticas para o tema social e conteúdos químicos:
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leitura, interpretação e discussão de textos, visitas técnicas, jogo didático, experimentação,
mapa conceitual e aula expositiva interativa.
A seguir são apresentadas as demais Unidades Didáticas construídas, se encontram
em processo de revisão final para o desenvolvimento no ESEQ II.

UNIDADE DIDÁTICA

N º A.

A Temática do Crack no
estudo
da
Função
Inorgânica Sais.

12

CONTEÚDOS
QUÍMICOS
Função
Inorgânica:
os
Sais.

Substâncias:
Propriedades,
Composição
e
identificação;
Misturas e sues
Processos
de
Separação

TEMA
SOCIAL
Drogas: o
Crack

Ciências, Materiais e O
Lixo: Uma Abordagem
Contextualizada para o
Ensino de Química.

12

A química da
conservação dos dentes.

12

Reações Químicas

A Química das Drogas:
Um
tema
social
discutido nos estudos de
Funções Orgânicas

12

Funções
Orgânicas

Poluição
atmosférica
como tema gerador para
estudos das funções
inorgânicas e reações
químicas.

20

Funções
Inorgânicas

O cotidiano
soluções.

suas

12

Soluções
Propriedades
coligativas

Sustentabilidade
ecológica:
tema
auxiliador no estudo das
funções inorgânicas.

16

Funções químicas:
Ácidos,
bases,
sais e óxidos

Sustentabi
lidade

A Química do Leite:
Composição
e

14

Elementos
Químicos

Alimentaç
ão e

e

Lixo

Saúde

Drogas
Ilícitas e
Licitas

Meio
Ambiente
:
Aquecime
nto
Global.
e

e

Água

PRINCIPAIS
ESTRATÉGIAS
Tempestade de idéias;
Experimentos;
Aulas
expositivas e interativas;
Jogo
didático;
Trabalhando
com
textos; vídeos didáticos;
Tempestade de idéias;
Experimentos;
Aulas
expositivas e interativas;
Jogo
didático;
Trabalhando
com
textos; Pesquisa de
campo;
vídeos
didáticos;
Tempestade de idéias;
Experimentos;
Aulas
expositivas e interativas;
Jogo didático; Textos
didáticos;
vídeos
didáticos;
Seminários, palestras,
jornais, textos, vídeos,
desenhos e expressão
corporal,
utilizando
princípios
de
arteeducação,
onde
se
desenvolverá
a
sensibilização
e
a
participação
da
comunidade escolar
Textos
didáticos,
músicas, jogo didático,
Experimentação.

Tempestade de idéias;
Experimentos;
Aulas
expositivas e interativas;
Jogo didático; Textos e
vídeos didáticos;
Tempestade de idéias;
Experimentos;
Aulas
expositivas e interativas;
Jogo didático; Textos e
vídeos didáticos; Livro
paradidático;
Experimentos;
Aulas
expositivas e interativas;

ESCOLA
C.E.L.S.

C.O.D.A.P

C.E.Dr.M.D

E.E.P.G.P.

E.E.17.M.

C.E.M.P.P.

C.E.J.R.L.

C.E.L.M.
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importância.

Pilhas e Baterias: um
resíduo perigoso

15

Tabela Periódica.

Saúde: o
Leite.

Eletroquímica:
Pilhas e Baterias

Meio
Ambiente

11

Jogo didático; Textos e
vídeos didáticos.
Textos
didáticos;
Experimentos;

Vídeos

C.O.D.A.P.

didáticos; Construção de
Projetos.
Elaboração

de

mini-

projetos; Atividades de
Transformações
da
Matéria no Contexto da
Educação Ambiental.

15

Transformações
da Matéria

Meio
Ambiente

campo;
Discussão

Leitura
de

Pesquisas;

e

C.E.P.G.P.

textos;
Debates;

Experimentos.
Mapa
Soluções para a Saúde

15

Soluções

Saúde

conceitual,

Experimentos,

Textos

C.E.J.R.L.

didáticos, Redações e
Pesquisas.
O Estudos dos Modelos
atômicos a partir das
tecnologias presentes na
sala de aula.

15

Modelos
Atômicos

Tecnologi
a

Textos
didáticos,
músicas, jogo didático,
Experimentação.

C.E.G.J.A.F

Tabela 1: Quadro das Unidades Didáticas em fase final de revisão para o ESEQ II.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação em ciências contempla o trabalho em sala de aula com temas sociais que
tornam o ambiente educativo significativo para o aluno, bem como busca minimizar os
obstáculos existentes entre o compreender ciência, e o utilizar conceitos de ciência para sua
vida cotidiana. As Unidades Didáticas presentes nos projetos pedagógicos propostos nos
estágios supervisionados buscam suporte teórico, bem como reflexões sobre a realidade
educacional, no sentido de construir propostas pedagógicas que não tratem o conteúdo
científico de forma dura, como se a ciência fosse algo imutável, apenas a ser reproduzida e
produzida por cientistas dentro de laboratórios, mas mostrar ao aluno que ao preparar um suco
ele esta fazendo uso de conceitos científicos e que por muitas vezes estes conceitos são
imperceptíveis pela educação não voltada para a contextualização. As Unidades Didáticas
aqui apresentadas já estão sendo validadas nas escolas neste período (2010/2), com os
resultados sendo apresentados no final do semestre.
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