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A Chuva 

 
A chuva derrubou as pontes. A chuva transbordou os rios. A chuva molhou os 

transeuntes. A chuva encharcou as praças. A chuva enferrujou as máquinas. A chuva 
enfureceu as marés. A chuva e seu cheiro de terra. A chuva com sua cabeleira. A chuva 
esburacou as pedras. A chuva alagou a favela. A chuva de canivetes. A chuva enxugou a 
sede. A chuva anoiteceu de tarde. A chuva e seu brilho prateado. A chuva de retas paralelas 
sobre a terra curva. A chuva destroçou os guarda-chuvas. A chuva durou muitos dias. A 
chuva apagou o incêndio. A chuva caiu. A chuva derramou-se. A chuva murmurou meu 
nome. A chuva ligou o para-brisa. A chuva acendeu os faróis. A chuva tocou a sirene. A 
chuva com a sua crina. A chuva encheu a piscina. A chuva com as gotas grossas. A chuva 
de pingos pretos. A chuva açoitando as plantas. A chuva senhora da lama. A chuva sem 
pena. A chuva apenas. A chuva empenou os móveis. A chuva amarelou os livros. A chuva 
corroeu as cercas. A chuva e seu baque seco. A chuva e seu ruído de vidro. A chuva inchou 
o brejo. A chuva pingou pelo teto. A chuva multiplicando insetos. A chuva sobre os varais. 
A chuva derrubando raios. A chuva acabou a luz. A chuva molhou os cigarros. A chuva 
mijou no telhado. A chuva regou o gramado. A chuva arrepiou os poros. A chuva fez muitas 
poças. A chuva secou ao sol. 

ANTUNES, Arnaldo. As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1996. 
 

 
...a tempestade 

me distrai Gosto 
dos pingos de 

chuva 
Dos relâmpagos e dos trovões… 

RENATO RUSSO 
 
 

Olho pela janela do hospital e digo: “está 
chovendo”. Minha mãe 

responde: “eu amo a chuva”. 
Eu só penso, “também amo, 

mãe”. (MARCIA REGINA 
BALBINO)



 

 

 

RESUMO 
 
Balbino, M. R. Chuva: um evento e múltiplas aprendizagens. 2022.  f. Dissertação 
(Mestrado em Ensino das Ciências Ambientais) – Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

 

A presente pesquisa utiliza a estratégia didática Aprendizagem Centrada em Eventos 
(ACE) como base para a elaboração de uma Sequência Didática, produto do mestrado 
profissional, que focaliza como evento principal a chuva, com o objetivo de analisar as 
contribuições dessa abordagem e material para favorecer um ensino mais 
contextualizado, das Ciências Ambientais, especificamente no que diz respeito à 
temática água como conteúdo curricular na Educação Básica. A construção do 
material, de caráter interdisciplinar, se fundamenta na perspectiva Ciência- 
Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), contemplando os eixos estruturantes e 
indicadores da Alfabetização Científica, as orientações contidas na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), para a escolha dos objetos de conhecimento, e sugestões 
de materiais que possam favorecer a aplicação da didática multissensorial como 
proposta educacional, visando potencializar as formas de aprendizagem e a inclusão 
de pessoas com deficiência. A escolha da estratégia justifica-se pela hipótese de que 
esta possa servir tanto como motivadora quanto facilitadora da aprendizagem. Já o 
evento chuva foi escolhido por seu potencial no trabalho com a dimensão científica, e 
dos diferentes aspectos que se inter-relacionam. Para a pesquisa foram utilizados os 
seguintes procedimentos: apresentação de um minicurso focalizando a SD produzida, 
em um evento online, com a aplicação de um questionário, que contou com a 
participação de 75 respondentes, servindo ao propósito de realizar um pré-teste e 
coletar dados a respeito do nível de conhecimento do público com relação a ACE e 
CTSA, possibilitando adequar o grau de explanação que estas deveriam ter no 
material da SD, e de investigar a aceitação do evento chuva selecionado para o 
desenvolvimento da a temática água; aplicação de um questionário diagnóstico e 
apresentação da SD a licenciandos de Ciências Biológicas, através de um vídeo 
explicativo, e a professores de Charqueada/SP atuantes em diferentes 
modalidades/níveis de ensino em uma atividade formativa síncrona, realizada através 
do Google Meets; após a atividade formativa, através dos endereços de e-mail os 31 
participantes (licenciandos e professores) receberam o link para conhecer o protótipo 
da SD e também o link para um questionário avaliativo do material a fim de verificar 
sua aplicabilidade e contribuição para o ensino das Ciências Ambientais, permitindo 
sua adequação. Os dados foram analisados à luz dos referenciais teóricos de forma 
qualitativa. Os resultados apontaram para a necessidade de fortalecimento, na 
formação inicial e continuada de professores, da perspectiva CTSA e das estratégias 
didáticas a ela atreladas, em especial da ACE, que pode ser considerada eficaz para 
os processos de ensino e aprendizagem dentro desta perspectiva, contribuindo para 
discussões a respeito de materiais para o Ensino das Ciências Ambientais na 
Educação Básica. Considera-se que a estratégia pode facilitar as práticas de ensino 
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que visem maior contextualização, interdisciplinaridade e significância. 
 
Palavras-chave: Material Didático. Aprendizagem Centrada em Eventos. CTSA. Água. 

Chuva.
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ABSTRACT 
 
Balbino, M. R. Rain: an event and multiple learning. 2022. 147 f. Dissertation 
(Master in Teaching of Environmental Sciences) - School of Engineering of São 
Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2022. 
 

This research uses the Event-Centered Learning (ECL) didactic strategy as the basis 
for the development of a Didactic Sequence, a product of the professional master's 
degree, which focuses on rain as the main event, in order to analyze the contributions 
of this approach and material to favor a more contextualized teaching of 
Environmental Sciences, specifically with regard to the theme of water as a curricular 
content in Basic Education. The construction of the material, of an interdisciplinary 
nature, is based on the Science-Technology-Society-Environment (STSE) 
perspective, contemplating the structuring axes and indicators of Scientific Literacy, 
the guidelines contained in the Common National Curriculum Base (BNCC), for the 
choice of objects of knowledge, and suggestions for materials that can favor the 
application of multisensory didactics as an educational proposal, aiming to enhance 
the ways of learning and the inclusion of people with disabilities. The choice of 
strategy is justified by the hypothesis that it can serve both as a motivator and a 
facilitator of learning. The rain event was chosen for its potential in working with the 
scientific dimension, and the different aspects that interrelate. For the research, the 
following procedures were used: presentation of a short course focusing on the SD 
produced, in an online event, with the application of a questionnaire, which had the 
participation of 75 respondents, serving the purpose of conducting a pre-test and 
collecting data regarding the public's level of knowledge regarding ECL and STSE, 
enabling to adjust the degree of explanation they should have in the SD material, and 
to investigate the acceptance of the selected rain event for the development of the 
thematic water; application of a diagnostic questionnaire and presentation of DS to 
Biological Sciences undergraduates, through an explanatory video, and to teachers 
from Charqueada/SP working in different modalities/levels of education in a 
synchronous training activity, carried out through Google Meets; after the training 
activity, through the e-mail addresses the 31 participants (licensing students and 
teachers) received the link to learn about the DS prototype and also the link to an 
evaluation questionnaire of the material in order to verify its applicability and 
contribution to teaching of Environmental Sciences, allowing its adaptation. Data 
were analyzed in the light of theoretical references in a qualitative way. The results 
pointed to the need to strengthen, in initial and continuing teacher education, the 
STSE perspective and the didactic strategies linked to it, especially the ECL, which 
can be considered effective for the teaching and learning processes within this 
perspective, contributing for discussions about materials for the Teaching of 
Environmental Sciences in Basic Education. It is considered that the strategy can 
facilitate teaching practices aimed at greater contextualization, interdisciplinarity and 
significance. 

 
Keywords: Courseware. Event-Centered Learning. STSE. Water. Rain.
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente estudo representa a conquista de um sonho e o amor por uma 

educação possível, assim como uma forma de agradecimento por todo incentivo 

oferecido por minha família, amigos e docentes, em especial minha querida 

orientadora Profa. Dra. Taitiâny Kárita Bonzanini, responsável por me encorajar a 

trilhar por caminhos sequer imaginados como possíveis e me fazer crer que com 

esforço, determinação e comprometimento tudo é possível. 

Este traz consigo partes do meu trajeto enquanto docente, desde as 

substituições de aula no início da carreira em 1998, à efetivação nas redes 

municipais de ensino de São Pedro/SP (2003) e Charqueada/SP (2007) onde pude 

atuar com muito carinho, tanto lecionando no Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos, quanto atuando na Coordenação Pedagógica. 

Tal trajeto é carregado das concepções construídas em minha caminhada 

acadêmica que teve início no Magistério em 1986, tanto nas aulas, quanto na 

realização das atividades de estágio supervisionado, com a admirável professora 

Eliane Vasconcelos, que proporcionou minha primeira oportunidade de observar a 

prática pedagógica e a interação dialógica em sala de aula de uma maneira crítica e 

reflexiva, assim como de estabelecer a relação entre teoria e prática, 

compreendendo a importância de uma ação pedagógica amparada em referenciais. 

Carrega partes desta caminhada que seguiu na graduação em Pedagogia 

(UNESP), e na Licenciatura em Ciências (USP), nos cursos de especialização, de 

qualificação, e outros tantos que participei durante meu processo de formação 

continuada, assim como todo aprendizado propiciado por este tão sonhado mestrado 

no Programa em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB 

– Polo USP), que veio com trazendo a expectativa de conquistar maior 

qualificação profissional, principalmente no que se refere às questões 

socioambientais que fazem parte do ensino, permitindo contribuir para o 

fortalecimento da Educação Básica. 

Traz consigo muito das estratégias metodológicas a qual me dediquei a 

observar de forma mais atenta, e que foram aperfeiçoadas enquanto educadora 

bolsista em cursos de licenciatura (ESALQ/USP) e no estágio PAE (Programa de 

Aperfeiçoamento de Ensino), momentos primordiais de reestruturação, construção e
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reconstrução de conhecimentos e saberes docentes. Aprendizados estes que não 

seriam tão eficazes somente por este olhar atento ou pelo desenvolvimento das 

atividades propostas, mas que se deve pelo apoio e intervenções realizadas de forma 

tão assertiva pelas docentes responsáveis por tais disciplinas, a qual sou 

eternamente grata. Realmente, propiciaram através de seus exemplos de 

comprometimento enquanto tutoras, a construção de habilidades e competências 

imprescindíveis, tanto para a atuação docente, quanto para a vida acadêmica. 

Nestes momentos, e diante das especificidades do Ensino Superior, 

principalmente por se tratar da formação inicial de professores, o uso de estratégias 

metodológicas adequadas se fazem indispensáveis, visto que os futuros professores 

podem se apropriar destas em suas ações de ensino, o que corresponde ao que 

Garcia (1999, p. 162) denomina de apoio profissional técnico. Tal compreensão 

contribuiu de forma direta na escolha do objeto de pesquisa, que visa colaborar para 

um processo de análise sobre o ensino e sobre como a ação docente pode ser 

orientada em razão dos objetivos que se pretende alcançar. 

Durante todo trajeto, profissional e acadêmico, das leituras, estudos e 

vivências, a preocupação com a seleção de estratégias metodológicas condizentes 

com as habilidades e competências que se objetiva que os alunos construam, 

sempre foi uma preocupação, o que justifica a referida pesquisa, que através de um 

olhar pedagógico, busca apresentar e analisar a Aprendizagem Centrada em 

Eventos (ACE), uma estratégia teórico metodológica atrelada a perspectiva CTSA 

que possui características que podem contribuir para um ensino contextualizado, 

interdisciplinar, significativo e integrado dos temas relacionados às Ciências 

Ambientais. 

Desta forma, desejo sinceramente, que a Sequência Didática elaborada 

enquanto produto do mestrado profissional, possa servir de instrumento pedagógico 

e que sua aplicação favoreça oportunidades para se refletir sobre a prática docente 

e sobre a importância e benefícios de se assumir um papel mediador e facilitador da 

construção de conhecimentos, propiciando situações didáticas que favoreçam o 

papel ativo dos alunos e seu protagonismo neste processo.  

Que a utilização da estratégia teórico metodológica Aprendizagem Centrada 

em Eventos através da Sequência Didática elaborada juntamente com o evento 
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chuva, selecionado para tal estratégia em meio a uma noite chuvosa, possa ser 

levado para dentro da sala de aula através de uma verdadeira mudança de 

perspectiva no ensino dos temas relacionados à água.  

Por fim, que este estudo possa contribuir para os processos de ensino e 

aprendizagem das Ciências Ambientais.  

Para tal, a pesquisa se organiza a partir da seguinte estrutura básica: 

Primeiramente apresenta a Introdução com discussões sobre Ciências 

Ambientais, sua importância, seu papel interdisciplinar, permeando os pontos 

constituintes desta pesquisa até a apresentação da questão de pesquisa, seguida 

dos Objetivos Gerais e Específicos que foram propostos visando respondê-la e 

guiar a definição das ações.  

Em seguida a Fundamentação Teórica que orienta a pesquisa, ou seja, 

referenciais sobre Aprendizagem Centrada em Eventos (ACE) - aspectos teóricos- 

metodológicos, aspectos operacionais e suas características principais; o enfoque 

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), sua origem, características do 

movimento no ensino, aspectos operacionais, a Alfabetização Científica (AC) 

enquanto objetivo da perspectiva CTSA, seus eixos estruturantes e indicadores; e a 

produção de Sequências Didáticas (SD); e a Didática Multissensorial.  

Seguindo, apresenta a Metodologia, fundamentada na Pesquisa Qualitativa 

e os procedimentos metodológicos que compreendem dois momentos: (i) 

Metodologia de produção da Sequência Didática, como Produto Educacional do 

Mestrado Profissional e objeto que viabiliza responder a questão de pesquisa; e (ii) 

Metodologia de Pesquisa, a forma de coleta e análise dos dados.  

Nos Resultados, os dados são discutidos à luz dos Referenciais Teóricos 

adotados na pesquisa.  

Nas Considerações Finais, algumas das discussões são retomadas e 

permeadas por reflexões, que mesmo encerrando a pesquisa, propiciam novos 

estudos na área.  

Por fim, encontram-se as Referências bibliográficas que fundamentaram a 

pesquisa, juntamente com os Anexos, que contam com o Termo Livre Esclarecido e 

Questionários, e os Apêndices, materiais constituintes dessa dissertação.
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INTRODUÇÃO 
 
 

Envolvendo tanto as ciências físicas quanto as sociais, segundo Miller (2015) 

às Ciências Ambientais possibilitam, através de seus temas, um importante 

aprendizado, visto que as questões ambientais afetam a todos e assim sendo, os 

conceitos, as informações e as questões estudadas são importantes para a vida. Mais 

que um estudo de como a Terra funciona, é preciso compreender como interagir com 

ela, como ocorrem as conexões da natureza, como afetamos o sistema e como 

podemos lidar com os problemas ambientais que enfrentamos, buscando meios para 

reduzir nosso impacto e viver de forma mais sustentável, degradando minimamente o 

sistema que dá suporte a toda forma de vida.  

Para Philippi (2000, p.14) tal aprendizado deve ser considerado um 

“elemento básico em todos os núcleos temáticos, possibilitando o envolvimento e a 

tomada de consciência socioeconômica-ambiental-política de todos os atores sociais”. 

Estes temas devem permitir, de acordo com Leff (2000), a compreensão do ambiente 

como resultado da interação dos aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e 

culturais, e a interdependência desses elementos no espaço e no tempo. Além da 

compreensão da sociedade e meio natural como sendo inseparáveis (COSTA, 2000). 

 
A Área de Ciências Ambientais, portanto, não é o somatório ou a 
combinação entre ciências – como as humanas com as da terra ou 
com as biológicas ou, ainda, com outras formas de saberes –, ou seja, 
é intrínseca a ela, à sua origem, à abordagem interdisciplinar, isto é, 
trata-se mais de uma abordagem de construção de conhecimento 
partindo de uma problemática/complexidade ambiental que se deseja 
compreender e resolver (BRASIL, 2013, p. 1). 
 

Compreende-se, portanto que a integração das ciências é um aspecto inerente 

aos temas relativos às Ciências Ambientais, porém é necessário também “conectar a 

interdisciplinaridade com a prática social concreta”, com as ações humanas, com o 

cotidiano (WALGENBACH, MARTINS, BARBOSA, 2000, p. 213). 

Trabalhar temas das Ciências Ambientais no contexto escolar, precisa 

considerar questões teóricas e metodológicas que favoreçam um ensino 

interdisciplinar, significativo e contextualizado. Isso impõe o desafio de enfrentar 
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organização disciplinar da escola, pois os conteúdos são abordados pelas disciplinas 

como Ciências da Natureza e Geografia, a partir de aspectos específicos dessas 

áreas, muitas vezes desconsiderando discussões sociais, econômicas, envolvendo 

outras áreas do conhecimento, com o objetivo de promover a Alfabetização Científica 

(AC), objetivo este que faz parte dos documentos oficiais da educação nacional. 

Segundo Chassot (2000, p. 36) a Alfabetização Científica corresponde a “um 

conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazerem uma 

leitura do mundo onde vivem”, entendendo as necessidades de transformá-lo para 

melhor. Como afirma Freire (1967, p. 111), uma formação capaz de, “resultar uma 

postura interferente do homem sobre seu contexto”. Complementando, “o objetivo 

da Alfabetização Científica e Tecnológica não é uma série de conhecimentos 

particulares, mas um conjunto global que nos permite reconhecermo-nos no 

universo” (FOUREZ apud SASSERON, CARVALHO, 2011, p. 68). 

Diante do exposto, considera-se uma possibilidade para a promoção dos 

objetivos da Alfabetização Científica, o trabalho com os temas das Ciências 

Ambientais, a partir do enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA). 

Tal enfoque visa “um ensino que tenha uma validade cultural, para além da validade 

científica”, tendo como foco “ensinar a cada cidadão comum o essencial para chegar 

a sê-lo de facto, aproveitando os contributos de uma educação científica e 

tecnológica” (...) e para tal, busca “estabelecer interconexões entre as ciências 

naturais e os campos social, tecnológico, comportamental, cognitivo, ético e 

comunicativo” (SANTOS, 1999, p.3). 

De acordo com Chassot (2011) às estratégias didáticas embasadas no 

enfoque CTSA visam contribuir para uma aprendizagem que provoque a criticidade 

dos sujeitos, através do conhecimento de mundo visando transformá-lo. Assim, 

segundo o autor, se faz necessário uma mudança no ensino, com ação direta na 

prática docente, o que justifica o referido estudo, que visa verificar em que medida 

uma proposta teórico-metodológica pode contribuir para o ensino de temas relativos 

às Ciências Ambientais que contemple tais características. 

Para tal foi utilizado a Aprendizagem Centrada em Eventos (ACE), uma 

estratégia com enfoque CTSA que tem como essência a seleção de eventos em 

torno dos quais são elaboradas propostas e materiais didáticos (Sequência Didática, 

no caso da presente pesquisa). Neste contexto, o evento chuva foi selecionado como 
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propulsor para o ensino de temas das Ciências Ambientais cuja a temática principal 

água contempla os conteúdos (objetos de conhecimento) da Educação Básica 

contidos na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC (BRASIL, 2018, p.8), um 

“documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de 

aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das 

etapas e modalidades da Educação Básica” para, segundo o documento, que sejam 

assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, conforme prescrito no 

Plano Nacional de Educação (PNE). 

Como afirma Samagaia (2001, p. 10) a ACE possibilita que através da “riqueza 

e interdisciplinaridade de um evento” os conhecimentos a ele relacionados possam 

ser desenvolvidos de forma integrada e não fragmentados “como se cada uma das 

disciplinas apresentadas na escola descrevesse um mundo diferente”. Esta 

possibilidade de tratamento contextualizado, somado ao desenvolvimento dos 

conceitos científicos, de forma integrada com as questões tecnológicas, sociais e 

ambientais a ele relacionados, se adequa tanto às características necessárias para 

o trabalho com as temáticas das Ciências Ambientais, quanto ao tratamento que 

deve ser dados aos conteúdos disciplinares, o que justifica a escolha desta, para a 

organização metodológica em formato de Sequência Didática. 

Considera-se que esta forma de organização das atividades, “estruturada, 

ordenada e articulada”, conforme descreve Zabala (1998) ao referir-se a uma 

Sequência Didática, atenda de modo adequado aos objetivos de pesquisa, 

facilitando o desenvolvimento da proposta para o âmbito escolar, assim como 

minimizando a carência de materiais didáticos sobre a temática nesta área e sob 

esta perspectiva. 

A Sequência Didática também pretende contemplar formas de acesso às 

informações além da visual, a fim de atender as formas distintas de aprendizagem e 

ampliar as informações científicas do meio natural através da utilização 

interdependente de todos os sentidos (visão, audição, olfato, tato e possivelmente 

paladar). Para isso, traz indícios da didática multissensorial, que visa potencializar o 

ensino das Ciências Ambientais auxiliando em uma formação mais receptiva para 

todos os alunos e favorecendo a integração educativa dos alunos cegos ou com 

deficiências visuais (SOLER, 1999). Assim, “além dos alunos sem visão, a 

multissensorialidade é também útil e benéfica para alunos sem problemas de visão, 
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reforçando e intensificando da mesma maneira o significado de seu aprendizado em 

qualquer disciplina” (BALLESTERO, 2006, p. 1). 

O evento chuva vem nesta proposta, como um motivador de múltiplas 

aprendizagens, tanto no que se refere a busca por atender as especificidades da 

didática multissensorial, possibilitando aos alunos reconhecer o mesmo fenômeno 

por diferentes sentidos, como pelo desenvolvimento de uma multiplicidade de 

aspectos que circundam o evento, voltados a temática água, dentro do ensino das 

Ciências Ambientais. 

Ao trazer a chuva como evento focalizado, as discussões sobre a água, 

enquanto objeto de conhecimento, podem ser desenvolvidas de forma mais ampla a 

partir dos conceitos a respeito do tema. Assim, ao invés do professor trazer 

discussões a respeito da água e de seus estados físicos, por exemplo, ele traz o 

evento como centro da aula e a partir deste vai facilitando a construção de conceitos 

a respeito do tema, através do planejamento de situações de aprendizagem que 

ultrapassam a transmissão de conhecimentos sistematizados. 

A produção de um material didático para trabalhar esse tema, se apresenta 

como um importante instrumento nessa situação, pois pode dinamizar e facilitar o 

ensino e a aprendizagem de conteúdos e conceitos em sala de aula, além de 

fornecer elementos que permitem uma maior compreensão sobre a estratégia 

metodológica Aprendizagem Centrada em Eventos, como uma possibilidade para se 

trabalhar outros eventos das Ciências Ambientais em uma perspectiva CTSA. 

No levantamento de estudos sobre a Aprendizagem Centrada em Eventos 

não foram encontrados Sequências Didáticas que traziam essa abordagem, assim a 

falta de materiais com essa perspectiva também justifica a opção de trabalho. 

Tendo em vista o apresentado até o momento, esse estudo de mestrado 

profissional pretende responder a seguinte questão de pesquisa: Em que medida um 

material didático (Sequência Didática) que contempla a metodologia ACE pode 

contribuir para um ensino mais contextualizado do tema água junto ao Ensino 

Fundamental? 

A partir deste questionamento foram traçados os objetivos de pesquisa que 

se seguem.
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1 OBJETIVO 
 
 

1.1 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo principal deste estudo é investigar como uma sequência didática 

baseada na Aprendizagem Centrada em Eventos favorece a contextualização no que 

tange a interdisciplinaridade dos temas relacionados à água. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Construir uma Sequência Didática, com o tema chuva a partir da abordagem 

ACE, para o ensino das Ciências Ambientais; 

 
● Contemplar na Sequência Didática, sugestões de materiais que possam 

favorecer a aplicação da didática multissensorial como proposta educacional, 

visando a inclusão de pessoas com deficiência; 

 
● Avaliar a Sequência Didática produzida, junto a professores e licenciandos, a 

fim de verificar sua aplicabilidade e contribuição para o ensino das Ciências 

Ambientais.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Como afirmam Bogdan e Biklen (1982), toda investigação se baseia em uma 

orientação teórica servindo-se desta para recolher e analisar os dados dando-lhes 

coerência, assim, para o desenvolvimento da pesquisa houve o embasamento em 

determinados referenciais, conforme se apresenta a seguir. 

 

2.1 APRENDIZAGEM CENTRADA EM EVENTOS (ACE) COMO ESTRATÉGIA 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

Para organização teórica-metodológica da Sequência Didática produzida 

nessa pesquisa, selecionou-se a Aprendizagem Centrada em Eventos (ACE), uma 

estratégia apresentada por Alsop, Cruz, Zylberstajn e Watts em 1991 que evoluiu de 

estudos originalmente desenvolvidos por John Gilbert e Roger Osborne em 1979, 

em especial o “interview-about-instances (IAI)” utilizado na educação em física 

(informação pessoal) ¹. 

Segundo Watts (et al., 1997) a ACE foi concebida para o ensino de temas 

científicos e tecnológicos em contexto escolar. Nela é focalizado um evento em 

particular, uma ocorrência ou um conjunto de circunstâncias retirados da vida real, 

que colocado no centro das situações de aprendizagem e elaboração de módulos de 

ensino de ciências, funcionam como um polo de integração para o trabalho com o 

enfoque CTSA. Tais eventos podem ser explorados a partir de sua divulgação na 

TV, jornais, livros, artigos ou relatos populares. 

De acordo com Cruz (2001, p. 50,51) a ACE é fundamentada na ideia de que 

“tanto os aspectos científicos como as implicações sociais de um produto tecnológico 

podem ser melhor exploradas se a aprendizagem dos mesmos for centrada em 

eventos que tenham a potencialidade de capturar a atenção dos alunos”, 

promovendo nestes a reflexão sobre as “atitudes necessárias para assegurar uma 

participação ativa e autônoma frente aos problemas colocados no dia a dia”. 
 
 
 
 
 

     ¹ WATTS, M. Destinatário: Mike Watts [Londres], 3 de nov. 2020. 1 mensagem eletrônica.
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Ainda segundo a autora, como mencionado, a essência da ACE está na 

seleção do evento que “encontra-se no centro da experiência de aprendizagem, dele 

derivando os demais elementos”, portanto deve ser “saliente e evocativo, isto é, deve 

ser um incidente ou episódio motivador, rico em interesse humano, capaz de estimular 

a discussão e o debate”, além de “rico em oportunidades curriculares, propiciando o 

trabalho com o maior número de assuntos possíveis” (CRUZ, 2001, p. 51). 

Segundo Ricardo (2010, p. 109) a “escolha do evento pelo professor é 

essencial, pois irá definir as possibilidades de explorá-lo didaticamente”. O autor 

apresenta características que podem ser consideradas nesta escolha. Para ele, o 

evento deve ser significativo do ponto de vista social, polêmico, amplamente discutido 

e veiculado na mídia, real, capaz de provocar questionamentos, e ser associado à 

ciência e/ou à tecnologia. Tais eventos podem ser locais, extraídos do entorno onde 

os alunos estão inseridos, ou podem partir de um notório interesse destes. 

Entre os eventos mencionados pelo autor, estão as questões relacionadas à 

área da saúde pública, ao descarte do lixo de forma inadequada, e aos acidentes 

ambientais, incluindo os que envolvem a chuva, evento selecionado para a referida 

pesquisa. 

 
Um evento possibilita situações didáticas que contemplam uma 
aprendizagem mais ampla, isto é, contemplam também a 
aprendizagem e a reflexão a respeito de questões sociais, atitudes 
necessárias para assegurar uma participação ativa e autônoma 
frente a problemas colocados no dia-a-dia (CRUZ, 2001, p. 50). 
 

Nesta perspectiva, considera-se que os temas relativos às Ciências Ambientais 

são passíveis de serem desenvolvidos através da estratégia em questão, visto que 

envolvem uma variedade de eventos condizentes com o apresentado e permitem o 

desenvolvimento de um ensino que contemple as características principais da ACE 

citadas por Watts (et al., 1997): 

a) A ênfase na resolução de problemas da realidade; 

b) A natureza integrada dos conhecimentos; 

c) A responsabilidade do aluno na aprendizagem. 

Visando contemplar tais características, em especial a responsabilidade do 

aluno na aprendizagem e a natureza integrada dos conhecimentos, Cruz (2001, p. 

52) define alguns parâmetros orientadores, para as situações de aprendizagem, 

sendo estes: 
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- O trabalho com os alunos deve se centrar em atividades e 
não em aulas expositivas, para encorajar a interação entre os 
alunos e criar um ambiente onde exista diversidade de ideias; 

 
- As atividades didáticas devem contemplar espaço para a 
leitura, para discussões em grupo e discussões gerais para a 
reestruturação dos conhecimentos e ser um ponto de apoio 
para que os alunos assumam a responsabilidade pela própria 
aprendizagem; 

 
- Em cada momento, o papel do professor é o de mediador 
entre o conteúdo e o aluno, buscando destacar as ideias 
relevantes para as discussões, provocando desequilíbrio e 
fazendo avançar a discussão a em direção a uma melhor 
elaboração; 

 
- A função de integrar os aspectos científicos, tecnológicos e 
sociais fica a cargo dos alunos e, portanto, cada disciplina 
envolvida na abordagem deve manter o trabalho do conteúdo 
dentro do contexto para que os alunos tenham contato com 
diferentes métodos; 

 
- O trabalho deve ser desenvolvido em pequenos grupos. 

 
 

Os parâmetros orientadores elencados segundo a autora, devem levar em 

conta a possibilidade de oferecer aos alunos uma forma mais apropriada para que 

estes “apresentem concepções alternativas sobre as novas ideias que irão estudar”, 

assim como sua “exploração em uma atmosfera de discussão não ameaçadora e 

construtiva” possibilitando ultrapassar a “transmissão de conhecimentos 

sistematizados”, e de uma formação científica “exclusivamente centrada nas 

disciplinas científicas” contemplando também os demais aspectos que se integram 

ao evento escolhido (CRUZ, 2001, p. 50, 52). 

Neste contexto, considera-se que o papel mediador do professor seja 

indispensável para propiciar condições necessárias para que os alunos assumam a 

responsabilidade pela própria aprendizagem e sejam capazes de integrar os 

aspectos científicos, tecnológicos e sociais.  

Visando atribuir a responsabilidade dos alunos por seu aprendizado, Watts (et 

al., 1997) sugere a atribuição de tarefas nos quais os alunos devam tomar decisões 

sobre como e quais informações, contidas nos materiais fornecidos, eles necessitam 

extrair e compreender para resolver problemas específicos. 

No que se refere ao parâmetro orientador que traz ao aluno a função de 
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integrar os elementos CTSA, este merece uma atenção especial na presente 

pesquisa. Quanto a esta “integração”, Cruz (2001, p. 173) apresenta uma breve 

discussão a respeito: 

 
Esse procedimento leva a vários questionamentos em relação ao 
sujeito e ao objeto de estudo, como por exemplo: Por que – o que – 
integrar? Quem integra? Como facilitar a integração pelo sujeito? 
Para responder a estas questões, temos necessariamente que 
enfrentar o contexto interdisciplinar. 
 

Continuando, a autora declara que a própria opção pelo enfoque já explicita as 

duas primeiras questões, ou seja, o porquê e o que integrar, porém quanto ao sujeito 

que integra há dois pontos de vista. No primeiro momento, a integração ocorre na 

própria proposta elaborada pelos professores, e no segundo momento ocorre durante 

a integração do conhecimento pelos alunos. Para tal, é necessário possibilitar “a 

criação de momentos de diálogo entre os alunos e situações capazes de induzir a 

reestruturação do conhecimento” (CRUZ, 2001, p. 174).  

Deixar tal função a cargo dos alunos, principalmente dos anos iniciais pode ser 

uma tarefa de difícil alcance, devido à idade que se encontram, a necessidade de 

maiores orientações por parte dos professores, e neste sentido foram necessárias 

adaptações nessa proposta para a elaboração da Sequência Didática seguindo esses 

referenciais. Além das considerações de Cruz (2001), descritas acima, considerou-se 

a viabilidade desta ao sugerir, em diversos contextos da SD, questões envolvendo os 

aspectos CTSA que direcionadas a situações de aprendizagem pudessem facilitar a 

integração por parte dos alunos. Dessa forma, as recomendações dos referenciais 

teóricos foram adaptadas ao contexto que essa pesquisa se insere, buscando 

incentivar a participação ativa do estudante no decorrer das atividades, mas também 

considerando que dependendo da série os alunos não poderiam criar algumas 

situações sem a facilitação ou mediação do professor.  

Na revisão de literatura realizada a respeito de trabalhos envolvendo a 

Aprendizagem Centrada em Eventos, foram encontrados estudos no período de 1997 

a 2017. Estes demonstram o seu potencial para o desenvolvimento de um ensino 

interdisciplinar e contextualizado, dentro da perspectiva CTSA, fundamentais para o 

Ensino de Ciências Ambientais. Além disso, outros aspectos, como os apresentados 

a seguir, demonstram a possibilidade de aplicação desta em um amplo cenário 

educacional.  
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A tese de Cruz (2001), situada como de intervenção no ambiente escolar, teve 

como objetivo a análise das possibilidades didáticas da ACE para a introdução da 

perspectiva CTSA no ensino fundamental. Sua aplicação ocorreu para duas turmas 

de nono ano, sendo uma pertencente a uma escola da rede pública e outra particular. 

O Acidente Radioativo de Goiânia foi o evento selecionado para o estudo. A pesquisa 

também resultou no artigo de Cruz e Zylbersztajn (2000) publicado na Revista de 

Ensenãnza de la Física.  

Também resultado da dissertação de mestrado, o artigo de Samagaia e 

Peduzzi (2004) publicado em Ciência & Educação, o Projeto Manhattan 

(desenvolvimento e utilização das bombas nucleares que destruíram Hiroshima e 

Nagasaki) foi o evento selecionado para trabalhar com alunos do nono ano do ensino 

fundamental através do jogo dos papéis (Roleplaying Game – RPG) com o objetivo 

de trabalhar Física Moderna de forma contextualizada na perspectiva CTSA.  

Com o objetivo de investigar as concepções sobre as relações entre os 

elementos CTSA e a preservação ambiental de alunos do 3º ano do ensino médio, a 

dissertação de Beraldo (2015) traz como evento o impasse ambiental vivenciado no 

município de Bauru, entre a preservação dos remanescentes de Cerrado e a vinda de 

novas indústrias para o município.  

O artigo de Watts (et.al., 1997) publicado no “Internacional Journal of Science 

Education” apresenta o resultado de uma pesquisa entre a Universidade de Santa 

Catarina e o Roehampton Institute de Londres. Para o estudo o Acidente Nuclear de 

Goiânia e a Política e Planejamento de Energia Nuclear no Brasil foram os eventos 

selecionados, sendo que sua aplicação ocorreu para alunos do ensino médio, alunos 

de graduação e formação de professores. 

Apresentado no V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 

o trabalho de Pfuetzenreiter (2005) foi desenvolvido com alunos da disciplina de 

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública do curso de Veterinária da 

Universidade de Santa Catarina, e trouxe o surto da doença de Chagas que atingiu 

Santa Catarina, em 2005, para trabalhar a concepção de saúde e doença.  

O artigo de Souza e Araújo (2010) publicado na Educar apresenta como a ACE 

foi aplicada com alunos do ensino médio para o ensino da Física Moderna através do 

evento Radiação Eletromagnéticas e Produção do Raio-X.  

Apresentado no XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências 

(Santa Catarina), o artigo de Rodrigues (et al., 2017) apresenta os resultados obtidos 
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a partir de um minicurso sobre a ACE tendo como evento norteador Fenômeno das 

Marés na Praia de Ajuruteua, no município de Bragança, no Pará. Participaram do 

minicurso Licenciandos em Química, Física, Ciências Naturais e Ciências Integradas 

- Matemática e Linguagens.  

A transposição do Rio São Francisco foi o evento selecionado por Borille e 

Behens (2017), para empregar a ACE com alunos do 5º ano do ensino fundamental 

de uma escola pública do Paraná. O estudo foi apresentado no XIII Congresso 

Nacional de Educação EDUCERE.  

Os estudos levantados apresentam um público alvo diversificado, e embora a 

estratégia didática seja passível de ser aplicada na Educação Infantil, não foram 

encontrados estudos voltados para essa modalidade de ensino. No que se refere ao 

Ensino Fundamental verifica-se a necessidade de maiores estudos neste segmento 

de ensino, sendo este o público contemplado na presente pesquisa, considera-se que 

esta pode contribuir para as discussões sobre a aplicação da ACE.  

Quanto à seleção do evento para o desenvolvimento da abordagem ACE, nos 

estudos elencados evidencia-se a possibilidade de ultrapassar o ensino dos conceitos 

científicos.  

Pode-se verificar em tais estudos o que aponta Cruz (2001, p. 6 e 7) a 

respeito da abordagem ACE ser considerada um instrumento didático, visto que 

nestes fica evidenciado a possibilidade de “ampliação do conceito de educação 

científica, permitindo o tratamento das inter-relações dos aspectos científicos, 

tecnológicos e sociais, e em situação prática e real”, facilitando “o planejamento e 

implementação do trabalho docente interdisciplinar”. 

Somado a tais aspectos, os estudos convergem e apontam também para,  

 
el aumento de la participación de los alumnos en las 
actividades didácticas, la buena aceptación de la propuesta 
por parte de alumnos y profesores y el enriquecimiento de la 
misma a través de la contribución de los profesores de 
diferentes áreas, más allá del favorecimiento de condiciones 
para el trabajo interdisciplinar (CRUZ e ZYLBERSZTAJN, 
2000, p. 35). 

 
Portanto, verifica-se que mesmo diante de uma pequena quantidade de 

pesquisas sobre a ACE no Brasil, estas contribuem com a produção de 

conhecimentos na área educacional, em especial com o aperfeiçoamento de 
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estratégias metodológicas interdisciplinares.  

Segundo Cruz (2001), seu estudo enfrentou diferentes níveis de 

interdisciplinaridade escolar, a primeira, interdisciplinaridade curricular se fez 

presente na definição das disciplinas utilizadas para compor um núcleo básico para 

atender as necessidades da abordagem e facilitar o entendimento dos alunos em 

relação aos elementos CTSA, sua ligação e interdependência. No segundo nível, a 

interdisciplinaridade didática, ocorreu na definição de como destacar e tratar as 

diferentes dimensões do objeto de estudo, ou seja, do evento. No terceiro nível, a 

interdisciplinaridade pedagógica, se deu na organização da intervenção da 

integração já mencionada anteriormente.  

Compreende-se que a ACE é uma estratégia interdisciplinar, principalmente 

por valorizar a construção do entendimento sobre um determinado tema, a partir das 

múltiplas dimensões de um evento, voltada para uma situação de ensino e de 

aprendizagem, o que atende inclusive às necessidades apresentadas para o ensino 

dos temas relativos às Ciências Ambientais, uma área naturalmente interdisciplinar, 

visto que “requer a convergência de conhecimentos distintos possibilitando a 

reflexão vista por diferentes perspectivas” (BRASIL, 2016, p. 8). Ainda sobre essa 

questão, 

 
Os temas ambientais, pela sua gênese social, implicam 
necessariamente a colaboração nos diferentes campos do 
conhecimento para serem problematizados (...) mais do que 
causalidades lineares e níveis de apreensão disciplinares, um 
enfoque que leve em conta centralmente as análises das 
interações entre sociedades humanas e natureza (PHILIPPI, 
2000, p. 171, 172). 

 
A interdisciplinaridade na referida pesquisa não é vista apenas como método 

integrador, mas como “perspectiva transformadora dos paradigmas atuais do 

conhecimento, da abertura à hibridização das ciências, das tecnologias e dos saberes 

populares”, como um conjunto de práticas sociais capazes de intervir “na construção 

do ambiente como um real complexo” (LEFF, 2000, p. 35-36). 

 
Nessa perspectiva, reconhece-se que os problemas ambientais são 
sistemas complexos, nos quais intervêm processos de diferentes 
racionalidades, ordens de materialidade e escalas espaço-
temporais. A problemática ambiental é o campo privilegiado das 
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inter-relações sociedade-natureza, razão pela qual seu 
conhecimento demanda uma abordagem holística e um método 
interdisciplinar que permitam a integração das ciências da natureza 
e da sociedade; das esferas do ideal e do material, da economia, da 
tecnologia e da cultura (UNESCO 1986 apud LEFF, 2000, p. 20) 

 
Na área educacional, o ensino dos temas das Ciências Ambientais vai além 

da transmissão de conhecimentos sistematizados das disciplinas científicas, este 

contempla a compreensão de meio ambiente como parte integrante de outras áreas 

do conhecimento, e suas implicações sociais (LEFF, 2000). Essa característica que 

diferencia a área de Ciências Ambientais de demais áreas do conhecimento, também 

ampara a referida pesquisa para o contexto escolar. 

 

(...) os temas ambientais emergem, em realidade, a partir de uma 
identificação social, distinguindo se, neste aspecto, dos demais temas 
da ciência, cuja origem, embora não esteja dissociada das demandas 
sociais, é predominantemente endógena ao contexto acadêmico. 
(ASSIS, 2000, p. 174) 

 

Portanto, os temas ambientais não podem ser trabalhados a partir de 

conceitos reducionistas confinados em limites unidisciplinares, pois o conhecimento 

construído sob tais bases se enfraquece quando chamado a intervir na solução de 

problemas ambientais. Então, uma possibilidade para o ensino, que contempla a 

dimensão científica e suas inter-relações, com as dimensões tecnológica, social e 

ambiental, é apresentada pela ACE e seu enfoque CTSA, valorizando as 

características próprias do Ensino de Ciências Ambientais. 

 

2.2 O ENFOQUE CIÊNCIA-TECNOLOGIA- SOCIEDADE-AMBIENTE (CTSA) E O 

ENSINO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 
A relação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) é uma vertente da política de 

educação científica e tecnológica que teve seu desenvolvimento na década de 1970, 

a partir de questionamentos sobre a influência e impactos intensos da ciência e 

tecnologia na sociedade, que em contrapartida não encontrava espaço de 

participação nas decisões e julgamentos quanto a sua utilização. Tais discussões 

levaram à necessidade de uma formação que contemplasse tanto suas funções 
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sociais, como de preparação da sociedade com conhecimentos que a permitisse 

inferir sobre as questões da ciência e tecnologia (CRUZ, 2001). 

Mais adiante, devido a discussões sobre os impactos socioambientais 

promovidos pelo desenvolvimento científico e tecnológico, acrescentou a letra “A” na 

sigla CTS. De acordo com Santos (2007, 2012) e Vilches (et al., 2011) citados por 

Luz, Queiroz e Prudêncio (2019) enquanto parte dos pesquisadores alega que a 

preocupação ambiental, é algo inerente ao campo CTS, e portanto implícita na tríade, 

outros entendem a necessidade de adjetivar tal campo de conhecimento 

historicamente esquecido, conferindo lhe, portanto, destaque. Ainda segundo os 

autores, 

 
a pesquisa de levantamento realizada por Abreu (et al. 2009) enfatiza 
que a utilização da perspectiva CTS ou CTSA constitui um debate 
incipiente num campo em que não há consensos e nem estão 
evidentes os fundamentos que embasam a perspectiva CTSA em 
contraste com a perspectiva CTS (LUZ, QUEIROZ e PRUDÊNCIO, 
2019, p. 33). 
 

Diante dessas discussões, na presente pesquisa será utilizada a 

nomenclatura Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente (CTSA), por considerar a 

necessidade de evidenciar questões ambientais de forma obrigatória nas inter- 

relações CTS, um dos focos do Ensino de Ciências Ambientais. 

De acordo com Auler e Bazzo (2001, p. 1), o movimento CTSA ocorreu nos 

países capitalistas centrais, após perceberem “que o desenvolvimento científico, 

tecnológico e econômico não estava conduzindo, linear e automaticamente, ao 

desenvolvimento do bem-estar social”. Somado a estes fatos e diante dos resultados 

e vinculação desse desenvolvimento com a guerra do Vietnã, bombas atômicas e 

degradação ambiental, a sociedade passou a olhar para a ciência e tecnologia de 

forma mais crítica. Além disso, as publicações “A estrutura das revoluções 

científicas”, pelo físico e historiador da ciência Thomas Kuhn, e “Silent Spring”, pela 

bióloga naturalista Rachel Carsons, em 1962, potencializaram as discussões sobre 

as interações entre CTSA que passaram a objeto de debate político emergindo tal 

movimento. 

Neste contexto, o movimento CTSA foi concebido de diferentes formas e 

expressas em objetivos para o ensino. Auler e Bazzo (2001) realizaram um levanto 

de tais objetivos nos estudos de Aikenhead (1987), Yager e Tamir (1993), Waks 
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(1994), Acevedo Díaz (1995) e Caamaño (1995), que focalizaram: - a promoção de 

interesse sobre as relações da ciência com as aplicações tecnológicas e fenômenos 

cotidianos; - estudo de fatos e aplicações científicas de maior relevância social, e/ou 

das implicações sociais e éticas no uso da Ciência e da Tecnologia; - compreensão 

da natureza da ciência e do trabalho científico; - formação de cidadãos científica e 

tecnologicamente alfabetizados, capazes de tomar decisões e desenvolver ações 

responsáveis; e - construção do pensamento crítico e independência intelectual. Tais 

objetivos podem ser trabalhados no Ensino de Ciências Ambientais pois, articulam 

em torno do bem estar humano e do meio ambiente. 

Ainda segundo Auler e Bazzo (2001), embora os objetivos acima elencados 

correspondam ao movimento CTSA dos países centrais, estes também são 

considerados no Brasil, porém vale ressaltar que neste o processo histórico ocorreu 

de forma diferenciada dos países centrais onde emergiu o movimento CTSA. Devido 

ao colonialismo, a falta de investimento em ciência e tecnologia em detrimento da 

importação destes, a falta de participação da sociedade, entre outros fatores. Ainda 

segundo os autores, ao assumirmos os objetivos do movimento CTSA, 

anteriormente pontuados, também se faz necessário buscar a superação da: - 

percepção ingênua de suposta superioridade/neutralidade do modelo de decisões 

tecnocráticas; - da perspectiva salvacionista/redentora atribuída à ciência e 

tecnologia e do determinismo tecnológico; e da falta de conhecimento crítico para 

selecionar e se posicionar frente ao que veiculam os meios de comunicação, 

especialmente sobre as interações CTSA.  

No contexto educacional brasileiro, para Santos e Mortimer (2001, p. s/n) a 

abordagem CTSA se relacionam aos processos de Alfabetização Científica e, 

portanto, devem superar também certas formas de ensino das ciências 

“descontextualizado e de forma dogmática”, favorecendo a promoção do debate e a 

busca por soluções que atendam a amplos setores da sociedade. Deve-se propiciar 

não somente conhecimentos e informações, necessários para uma participação mais 

qualificada da sociedade, como também construir uma cultura de participação 

(AULER, BAZZO, 2001). 

Neste aspecto, Auler (2007, p. s/n) defende que no ensino não cabe o 

aprender para participar, mas aprender participando, visto que “a constituição de 

uma cultura científica não é independente da participação social, mas dimensões 
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estreitamente vinculadas, sendo processos que se realimentam mutuamente”. 

Principalmente se tratando da sociedade contemporânea, “por alguns denominada 

de sociedade do conhecimento, é impossível aprender tudo para depois participar”. 

O ensino deve favorecer o aprendizado como um “processo de busca de respostas, 

de encaminhamentos para problemas, para temas contemporâneos, na busca de 

respostas para situações existenciais, (...) na re-significação da experiência vivida” 

(AULER, 2007, p. s/n). Promover a participação do estudante na construção do 

conhecimento também é uma característica favorecida quando se propõe a ACE 

que, por sua vez, também favorece a discussão sobre um evento a partir dos 

diferentes aspectos a ele relacionados, valorizando o enfoque CTSA. Dessa forma, 

as configurações curriculares precisam ser: 

 
(...) mais sensíveis ao entorno, mais abertas a temas, a problemas 
contemporâneos marcados pela componente científico-tecnológica, 
enfatizando-se a necessidade de superar configurações pautadas 
unicamente pela lógica interna das disciplinas, passando a serem 
configuradas a partir de temas/problemas sociais relevantes, cuja 
complexidade não é abarcável pelo viés unicamente disciplinar 
(AULER, 2007, p. s/n). 
 

A utilização de temas/problemas, e acrescentam-se aqui os eventos, de 

relevância social são recomendados pois, evidenciam “as inter-relações entre os 

aspectos da ciência, tecnologia e sociedade” e propiciam “condições para o 

desenvolvimento de atitudes de tomada de decisão” (SANTOS, 1992 apud AULER, 

2007, p. s/n). Segundo Cachapuz (1999 apud AULER, 2007, p. s/n), essa orientação 

aponta para uma valorização da abordagem CTSA, principalmente dos elementos 

“ambiente e sociedade”, que surgem como ponto de partida e não apenas 

aplicações, incorporando a dimensão axiológica. Tal valorização favorece o ensino 

dos temas relativos às Ciências Ambientais. 

Complementando, Auler (2007), reforça a importância da participação dos 

estudantes e comunidade escolar para a seleção destes eventos, que deve ter 

vínculo com as problemáticas da comunidade que se insere, afirmando que: 

 
O engajamento dos alunos no processo de identificação e 
implementação de temáticas e atribuição de significado 
parece constituir um potencial insuficientemente explorado no 
processo de ensino-aprendizagem. Hegemonicamente, as 
pesquisas e as práticas didático-pedagógicas têm focalizado 
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a dimensão cognitiva desvinculada de aspectos ligados ao 
interesse, à atribuição de significado, à motivação. 
Possivelmente esse reducionismo seja uma das causas dos 
generalizados fracassos em termos de aprendizagem e 
também um fator limitante no processo de formação de um 
cidadão crítico, participante na sociedade em que está 
inserido (AULER, 2007, 
p. s/n). 

 

O autor ainda apresenta a relação indissociável entre CTSA e a 

interdisciplinaridade, ou seja, “a abordagem temática remete à 

interdisciplinaridade, considerando que a complexidade dos temas requer a 

análise sob vários olhares disciplinares articulados (...) sendo os problemas 

ambientais representantes típicos” (AULER, 2007, P. s/n). Assim, o enfoque 

CTSA, por si só, requer um trabalho interdisciplinar, característica inerente ao 

Ensino de Ciências Ambientais. 

O enfoque CTSA é multifacetado, e segundo Teixeira (2003, p. 185) 

“advoga sobre a necessidade de utilização de múltiplas estratégias didáticas”, 

entre estas: 

 
palestras, demonstrações, sessões de questionamento, 
solução de problemas e experimentos de laboratório (...), 
jogos e simulações, fóruns e debates, projetos, redação de 
cartas para as autoridades, visitas a indústrias e museus, 
estudos de caso, ação comunitária, entrevistas, análise de 
dados no computador, materiais audiovisuais e, demais 
atividades didáticas (HOFSTEIN et.al., 1988 apud TEIXEIRA, 
2003, p. 185). 

 
 

Tais estratégias devem possibilitar e despertar no aluno a curiosidade, o 

espírito investigador, questionador e transformador da realidade ultrapassando, 

assim, os muros da escola. O ensino com enfoque CTSA deve propiciar uma nova 

forma de entender a produção do saber e o uso político e social que se faz desse 

saber. Neste contexto, vale ressaltar que para tal “é preciso resgatar as concepções 

que esse enfoque defende. É necessário entender o intuito para o qual ele surgiu, 

as necessidades que busca atender, bem como as direções que se propõe a tomar” 

(PINHEIRO, SILVEIRA e BAZZO, 2007, p. 77, 82). 

Esta compreensão é imprescindível na produção de materiais didáticos que 

assumam esse enfoque, e está presente também na referida pesquisa que buscou 
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atender os critérios estabelecidos por Santos (2001, p. 141), e descritos na figura a 

seguir. 

 
Figura 1: Critérios a que devem obedecer materiais curriculares CTS 

 
 

Fonte: Santos (2001, p. 141) 
 
 

Entre os critérios a que devem obedecer materiais curriculares CTSA, 

descritos na figura 1 (SANTOS, 2001), foram dados maior ênfase na busca pela 

compreensão sobre a interdependência e responsabilidade que temos dentro do 

ecossistema, a compreensão das relações CTSA, a compreensão sobre diferentes 

pontos de vista sobre uma mesma posição, a busca por soluções e tomada de 

decisões, a importância da participação responsável em ações sociais e/ou pessoais 

através da análise sobre consequências envolvendo valores/éticas. 

Além destes utilizou-se, na produção do material nesta pesquisa, também os 

indicadores de Fracalanza e Megid-Neto (2006), adaptados por Amaral, Xavier e 

Maciel (2009) e utilizados por Maestrelli e Lorenzetti (2017) ao analisar as relações 

da abordagem CTSA presente em livros didáticos distribuídos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) para o ano de 2016, descritos na figura 2. 
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Figura 2: Indicadores CTSA – Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente 
 
 
 

Fonte: Maestrelli e Lorenzetti (2017, p. 10) 
 
 

A busca por contemplar os critérios e indicadores da perspectiva CTSA, 

propostos pelos referidos autores, pode auxiliar na produção de materiais didáticos, 

porém entende-se que não seja garantia de que tal abordagem se faça presente em 

sua aplicação, pois em sua prática didática o professor tem autonomia para, ao 

utilizar o material, realizar adaptações neste. Neste sentido, Maestrelli e Lorenzetti 

(2017), afirmam que não se pode discutir as relações CTSA presente em materiais 

didáticos sem evocar o papel do professor, visto que a este cabe a função de tratar 

os conteúdos de modo a alcançar as habilidades necessárias para a resolução dos 

problemas, bem como conduzir as discussões a respeito das questões 

socioambientais relevantes, tanto de impacto local, como mundial, para o que se 

espera para esta abordagem no ensino, fato que também merece atenção nos 

processos de formação docente inicial e continuada. 

De acordo com Silva (et.al. 2016, p. 18) a perspectiva CTSA contribui para 

que os professores compreendam as relações entre o conhecimento científico 

escolar e sua realidade, sendo capazes de questionar as implicações da ciência e da 

tecnologia na sociedade, visando o uso “responsável dos recursos naturais e 

aparatos tecnológicos e de realizar uma leitura crítica da realidade, considerando os 
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aspectos sociais, políticos, éticos, culturais, científicos, tecnológicos e ambientais 

que influenciam as sociedades atuais”. 

De acordo com Trivelato (1995) o movimento CTSA consolidou a consciência 

da necessidade de educar para a formação de cidadãos críticos, capazes de 

questionario conhecimento divulgado, de tomar decisões conscientes e informadas, 

compartilhando a ciência como parte de sua cultura. Tal formação, se enquadra nos 

objetivo da Alfabetização Científica, sendo essa definida por Chassot (2000, p. 19) 

como “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer 

uma leitura do mundo onde vivem”. Ainda segundo o autor, para que a AC ocorra, o 

ensino, em qualquer nível deve 

 
contribuir para a compreensão de conhecimentos, procedimentos e 
valores que permitam aos estudantes tomar decisões e perceber 
tanto as muitas utilidades da ciência e suas aplicações na melhora 
da qualidade de vida, quanto as limitações e consequências 
negativas de seu desenvolvimento (CHASSOT, 2003, p. 99). 
 

Tal “entendimento das relações existentes entre ciência e sociedade, a 

compreensão da natureza da ciência e dos fatores éticos e políticos que circundam 

sua prática também são mencionados por Sasseron e Carvalho (2007) e 

contemplam o que se pretende no Ensino das Ciências Ambientais.  

De acordo Carvalho (2007), as atividades visando a Alfabetização Científica 

devem permitir, entre outros, que os alunos possam combinar o conhecimento 

científico com a habilidade de tirar conclusões baseadas em evidências, de modo a 

compreender e permitir a tomada de decisões sobre o mundo e as mudanças nele 

provocadas pelas ações antrópicas, possibilitando seu engajamento reflexivo em 

assuntos científicos permitindo a compreensão sobre os aspectos CTSA. 

Aqui vale a ressalva de que na presente pesquisa a compreensão sobre a 

forma pelas quais as atividades devem ser planejadas para que os objetivos da AC 

sejam alcançados se faz imprescindível, o que justifica a ênfase dada a este aspecto 

no decorrer da explanação sobre a temática. Ressalta-se também que não é 

intenção do presente estudo trazer uma discussão sobre a nomenclatura utilizada 

por diferentes pesquisadores, e suas justificativas amparadas ou não na área da 

linguística. Entretanto, é importante esclarecer que optou-se pela utilização do termo 

Alfabetização Científica (AC) em detrimento de Alfabetização Científica e 
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Tecnológica (ACT), Enculturação Científica (EC) ou Letramento Científico (LC), por 

considerar a pertinência do termo a partir das concepções apresentadas por Paulo 

Freire, cujo alfabetizar é conscientizar, ou seja, “não é um jogo de palavras, é a 

consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura 

de novos caminhos , o projeto histórico de um mundo comum, a bravura de dizer sua 

palavra” (FREIRE, 1987, p. s/n).  

No que se refere ao papel exercido pelo professor, mesmo que já 

mencionado, reforça-se que este se faz essencial para a renovação do ensino, o que 

inclui a promoção da AC, objetivo que encontra-se em consonância com documentos 

oficiais para a Educação Básica como, por exemplo, a BNCC (BRASIL, 2018) que 

descreve: 

 
Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da 
Natureza tem um compromisso com o desenvolvimento do 
letramento científico, que envolve a capacidade de compreender 
e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas também 
de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das 
ciências (BRASIL, 2018, p. 321, negrito do autor). 

 

A compreensão sobre a ciência contribui para viabilizar ações em prol de 

uma melhor qualidade de vida, em prol da inclusão social, e de uma tomada de 

decisões frente a fatos apresentados, que seja capaz de considerar procedimentos, 

valores e impactos negativos da ciência (CHASSOT, 2003). Para tal, há a 

necessidade de criar condições para que os alunos, entre outros “realmente (...) 

argumentem, discutam, e falem Ciências (CARVALHO, 2007, p. 45). 

 
Para promover a enculturação científica em sala de aula o aluno deve 
entrar em contato e se familiarizar com todas as diferentes 
linguagens empregadas nos processos de construção de 
significados científicos. E para que isso ocorra é necessário que os 
professores não só dominem as linguagens específicas das Ciências 
como tenham a habilidade de sustentar uma discussão dando 
condições para os alunos argumentarem, além de atenção e 
habilidade comunicativa para transformar a linguagem cotidiana 
trazida pelos alunos em linguagem científica (CARVALHO, 2007, p. 
46). 

 
 

Além de espaço para a argumentação, outras práticas devem ser 

consideradas no planejamento de propostas que possam contribuir para a promoção 
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da AC, com destaque para o que propõem Sasseron e Carvalho (2011, p. 75 e 76) 

os “Eixos Estruturantes da Alfabetização Científica”. 

O primeiro eixo estruturante refere-se à “compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais”. Para as autoras as propostas 

educativas devem objetivar não somente a compreensão destes, mas a construção 

de conhecimentos científicos, que possibilitem aos alunos aplicá-los em situações 

diversas e de modo apropriado. 

O segundo eixo trata da “compreensão da natureza das ciências e dos fatores 

éticos e políticos que circundam sua prática.” Aqui as autoras destacam a “ideia de 

ciência como um corpo de conhecimentos em constantes transformações por meio 

de processo de aquisição e análise de dados, síntese e decodificação de resultados 

que originam os saberes”, assim como a importância de que “o caráter humano e 

social inerentes às investigações científicas sejam colocados em pauta” contribuindo 

para que diante de cada nova informação ou circunstâncias que exigem reflexões e 

análises o contexto seja considerado antes da tomada de uma decisão (SASSERON 

E CARVALHO, 2011, p. 75 e 76). 

O terceiro eixo estruturante da AC pontua o “entendimento das relações 

existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-ambiente”. A natureza 

integrada dos conhecimentos, característica da ACE citadas por Watts (et al., 1997) 

se relaciona diretamente a este eixo estruturante. 

A importância de tais eixos estruturantes da AC pode ser verificado na 

seguinte declaração das autoras: 

 
Em nossa concepção, as propostas didáticas que surgirem 
respeitando esses três eixos devem ser capazes de promover o início 
da Alfabetização Científica, pois terão criado oportunidades para 
trabalhar problemas envolvendo a sociedade e o ambiente, 
discutindo, concomitantemente, os fenômenos do mundo natural 
associados, a construção do entendimento sobre esses fenômenos 
e os empreendimentos gerados a partir de tal conhecimento. 
(SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 76) 

 

As autoras trazem ainda outras contribuições relacionadas ao planejamento 

das aulas/atividades para a Educação Básica “quando se deseja colocar a AC em 

processo de construção entre os alunos” ao definirem os seguintes indicadores, 

sendo estes divididos em três grupos (SASSERON e CARVALHO, 2008, p. 337-338). 
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O primeiro grupo corresponde a indicadores relacionados ao trabalho com 

dados obtidos na investigação de um problema, permitindo conhecer as variáveis nele 

envolvidas, sendo estes, a seriação, a organização e a classificação de informações.  

O raciocínio lógico e proporcional são indicadores que pertencem ao segundo 

grupo, e tratam das “dimensões relacionadas à estruturação do pensamento que 

molda as afirmações feitas e as falas promulgadas durante as aulas” demonstram as 

“formas de organizar o pensamento indispensáveis quando se tem por premissa a 

construção de uma ideia lógica e objetiva para as relações que regulam o 

comportamento dos fenômenos naturais” (SASSERON E CARVALHO, 2008, p. 338). 

No terceiro grupo “concentram-se os indicadores ligados mais diretamente à procura 

do entendimento da situação analisada (...) as variáveis envolvidas no fenômeno e a 

busca por relações capazes de descreverem as situações para aquele contexto e 

outros semelhantes”, sendo estes, o levantamento e teste de hipótese, justificativa, 

previsão e explicação (SASSERON E CARVALHO, 2008, p. 339). 

Os eixos estruturantes e indicadores da AC aqui descritos podem contribuir 

para uma prática educativa comprometida com desenvolvimento do aluno, visando a 

“capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), (...) 

e transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências (...) 

importantes ao exercício pleno da cidadania” (BRASIL, 2018, p. 321). 

Como afirma Trivelato (p. 118) 
 
 

A alfabetização científica se justifica em uma sociedade globalizada, 
em que a quantidade de informações é enorme e é praticamente 
imediata a velocidade com que se transmitem essas informações. O 
posicionamento crítico do cidadão ante as informações é necessário 
para que ele possa exercer seu papel na tomada de decisões diárias 
(...) A construção do currículo escolar, de acordo com tais preceitos, 
não tem uma única fórmula mágica; portanto, a criatividade e a 
coragem de cada professor podem levar a diferentes formas de 
promover a alfabetização científica (...) aliado às habilidades 
indicadas (...) decidir estratégias e conceitos a serem ensinados 
(TRIVELATO, 2010, p. 118). 

 
Entre tais estratégias, Lorenzetti e Delizoicov (2001) destacam as que 

propiciem a compreensão das ciências como parte da realidade dos alunos, para 

que compreendam a relação dos conhecimentos e conceitos com o mundo onde 

vivem, aplicando o conhecimento e os conceitos científicos básicos no cotidiano, 
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desenvolvendo hábitos de um indivíduo cientificamente instruído. 

Diminuir a distância entre o mundo dos cientistas e a cultura popular, através 

do desenvolvimento de competências que permitam transpor uma situação à outra 

de forma contextualizada de ciência são estratégias citadas por Fourez (2003). Para 

o autor, se faz necessário que as ciências considerem as diferenças de contextos no 

que se refere às posições sociais e aos aspectos externos interligados, superando 

um ensino acumulativo de resultados. 

Teixeira (2013, p. 805), destaca que a perspectiva CTSA tem muitos pontos 

em comum com a Alfabetização Científica, 

 
Em ambas, se insere o ensino de ciências no âmbito das 
necessidades educacionais da maioria da população do país, 
buscando-se contribuições que o ensino, nesta área, pode trazer 
para a melhoria da qualidade de vida, a promoção da saúde e o bem-
estar da população (TEIXEIRA, 2013, p. 805). 

 
Para Auler e Delizoicov (2001), Santos e Mortimer (2001), Gil Perez (et al., 

2001) e Oliveira Silva (2012), a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT) pode 

ser associada aos pressupostos da abordagem CTSA possibilitando a compreensão 

de eventos considerados relevantes do ponto de vista social, condizente com a 

estratégia metodológica ACE.  

Nas Ciências Ambientais, essa perspectiva contempla os elementos capazes 

de responder às demandas da vida contemporânea. Assim, tal ensino pode contribuir 

para uma melhoria socioambiental na medida em que (re)significa a realidade, 

minimizando uma percepção ingênua da Ciência-Tecnologia e da própria sociedade. 

Deste modo é preciso “que se busque métodos que promovam um entendimento 

menos fragmentado e mais significativo do conhecimento científico” (GUIMARÃES e 

GIORDAN, 2012, p. s/n).  

Em função do apresentado vislumbrou-se a elaboração de uma Sequência 

Didática com base em tais pressupostos. 
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2.3  A PRODUÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 
Enquanto produto dessa pesquisa de mestrado profissional elaborou-se uma 

Sequência Didática, sendo apresentados os fundamentos que ancoram essa 

construção e também as potencialidades dessa proposta para a estratégia 

Aprendizagem Centrada em Eventos no Ensino de Ciências Ambientais. 

Segundo Zabala (1998, p. 18) uma Sequência Didática (SD) é “um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas para a realização de certos objetivos 

educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como 

pelos alunos”. 

Para o autor, atividade ou tarefa corresponde a “uma das unidades mais 

elementares que constitui os processos de ensino/aprendizagem e que ao mesmo 

tempo possui em seu conjunto todas as variáveis que incidem nesses processos”, 

entre elas, as relações interativas professor-aluno e aluno-aluno, a organização 

destes, os conteúdos, os recursos pedagógicos, a forma de distribuição do tempo e 

do espaço e os critérios de avaliação “tudo isso em torno de determinadas intenções 

educacionais, mais ou menos explícitas”, que quando colocadas em uma Sequência 

Didática permite o estudo e avaliação sob uma perspectiva processual que inclui as 

etapas de planejamento, aplicação e avaliação (ZABALA, 1998, p.17). 

Giordan (2010, p. 48) define Sequência Didática como “instrumentos 

desencadeadores das ações e operações da prática docente em sala de aula” em que 

de acordo com sua estrutura e o planejamento “determinarão a forma e os meios pelos 

quais os alunos vão interagir com os elementos da cultura e, consequentemente, 

quais serão os processos de apropriação dos conhecimentos”. Ou ainda em Giordan 

e Guimarães (2012, p. s/n) “um conjunto de atividades de ensino articuladas e 

organizadas de forma sistemática, em torno de uma problemática central”. 

De acordo com Giordan e Guimarães (2012, p. s/n) a Sequência Didática “se 

enquadra no plano da unidade didática”, que, segundo Matos (1971, apud 

GUIMARÃES e GIORDAN, 2012, p. s/n) “seria equivalente a um curso em miniatura”. 

Através das definições compreende-se, portanto, que os objetivos educativos 

determinam a forma pela qual as atividades devem ser agrupadas, encadeadas, 

articuladas e conduzidas, como ressalta Zabala (1986), que pontua os seguintes 
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elementos a serem considerados na construção de uma SD: 

a) Sequência de atividades de ensino e de aprendizagem – a forma de ordenar, 

encadear e articular as atividades ao longo da SD em favor a determinados 

objetivos educacionais pode indicar a função de cada atividade na construção 

do conhecimento, as especificidades da proposta pedagógica, a 

caracterização da forma de ensinar e a concepção sobre os processos de 

ensino e aprendizagem; 

b) Conteúdos de aprendizagem – modo de relacionar o conhecimento sobre os 

processos subjacentes à aprendizagem dos conteúdos, de acordo com sua 

tipologia (conforme representadas no quadro esquemático da Figura 3) 

permite estabelecer que condições de ensino devem observar a Sequência 

Didática elaborada. Tendo conteúdo como tudo que se deve aprender para 

alcançar determinado objetivo estes devem abranger não somente as 

capacidades cognitivas, mas também as demais capacidades visando uma 

formação integral, como exemplificado na figura a seguir;  
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Figura 3 : Representação dos diferentes tipos de conteúdos (factuais, 
      conceituais, procedimentais e atitudinais) segundo Zabala (1998) 

 

 
 
Fonte: Zabala (1998, p. 80)
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c) Organização dos conteúdos – podem se configurar em disciplinar, ou modelos 

globais e integradores. Quanto mais relacionados entre si, maior potencialidade 

de uso e compreensão; 

d) Materiais Curriculares e outros recursos didáticos – formas pelos quais são 

utilizados nas diferentes formas de informação, exposição, experimentação, 

elaboração e construção de conhecimentos correspondem a importância e papel 

que adquirem. De nenhum modo podem substituir a atividade construtiva do 

professor e alunos nos processos de ensino e de aprendizagem, entretanto 

correspondem a um importante recurso, que bem utilizado pode potencializá- los 

e enriquecer as práticas pedagógicas; 

e) Avaliação – elemento chave dos processos de ensino e de aprendizagem sua 

forma e função se encontram estreitamente ligadas a sua concepção, se 

convertendo em uma das variáveis metodológicas mais determinantes. 

Na figura 4 verifica-se de forma resumida os elementos aqui elencados. 
 

 
Figura 4 : Composição dos diferentes elementos do planejamento da SD, segundo 

Zabala (1998) 
 

 

Fonte: Zabala (1998, p. 80)
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De acordo com Giordan (2010) na elaboração e/ou desenvolvimento de uma 

SD, várias ações mediadas são estruturadas por meio de ferramentas culturais 

específicas, tais como os gêneros discursivos. Essas ferramentas devem ser 

articuladas e possuir função nítida na proposta de ensino, devendo estar o foco de 

atenção do professor no processo e não somente no produto da aprendizagem. O 

autor ainda sugere três etapas para a elaboração de uma SD, como um conjunto 

de condições e proposições, que devem ser contemplados em seu planejamento, 

conforme descrito na figura 5, a seguir: 

 
Figura 5 : Representação dos elementos de elaboração da Sequência  
Didática em formato de tabela, conforme indicação de Giordan (2010) 

 

 
Fonte: Giordan (2010, p. 50) 
 
 

As cores que compõem o quadro, segundo o autor, possuem um caráter 

representacional e indicam correspondência entre os elementos. Assim, a cor azul 

indica a Etapa 1, que contempla: 

a) Título – deve ser atrativo e refletir o conteúdo e as intenções formativas;
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b) Público-alvo - caracterização dos alunos, escola e ambiente escolar; 

c) Problematização - questões sociais e científicas que justifiquem o tema e 

também que problematizem os conceitos que serão abordados; 

A cor vermelha indica a Etapa II que deve conter: 

d) Objetivos Geral - devem ser passíveis de serem atingidos, sendo que os 

conteúdos devem refleti-los, a metodologia deve propiciar para que sejam 

atingidos e a avaliação deve permitir formas de se verificar se foram efetivamente 

alcançados; 

e) Objetivos Específicos – representam metas e organizam detalhadamente as 

intenções de ensino, auxiliam para planejar a escolha das metodologias e as 

formas de avaliação. 

f) Conteúdos – mesmo organizados de forma disciplinar podem estabelecer 

relação com os demais componentes curriculares e integrar conceitos (mesmo 

porque os fenômenos da natureza não se manifestam segundo divisão 

disciplinar). Devem promover a continuidade das atividades que compõem a SD; 

E a Etapa III é representada pela cor verde contemplando: 

g) Dinâmica das Atividades – as metodologias de ensino; 

h) Avaliação – precisam ser condizentes com os objetivos e com os conteúdos 

previstos na SD, com o que se pretende ensinar; 

i) Bibliografia - referencial teórico e material utilizado. 

Tais elementos e forma de organização, descritos por Zabala (1986) e 

Giodan (2010), foram analisados e adaptados para a elaboração da SD proposta na 

presente pesquisa. Esta adaptação se fez necessária por diversos aspectos, entre 

eles, os decorrentes da falta de conhecimentos sobre a caracterização dos alunos, 

escolas, e ambiente escolar, visto que a SD foi elaborada de forma mais genérica. 

De acordo com Giordan (2010), ao elaborar uma SD o professor pode 

ampliar: a compreensão de conhecimentos relativo ao corpo teórico e conceitual 

construído no decorrer da formação (acrescenta-se inicial, continuada); - a 

aprendizagem sobre elementos da prática pedagógica, visto se tratar de um exercício 

metodológico; - a prática de investigação dos processos de ensino e de 

aprendizagem, assim como da própria prática; - a articulação de elementos da Teoria 

e da Prática, atribuindo significação e inter-relação entre elas. 

Além das etapas de elaboração da SD descritas, Guimarães e Giordan 

(2012, p. s/n), ainda apresentar uma IV Etapa que corresponde a Aplicação e 
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Avaliação da SD, sendo que “nesta fase é essencial que se retorne ao início e reveja 

a elaboração da SD, não apenas para melhorar sua estrutura, mas principalmente a 

fim de reelaborar saberes profissionais do professor na construção e aplicação de 

estratégias de ensino”. 

O trabalho com Sequência Didática se faz importante para o Ensino de 

Ciências Ambientais por possibilitar pensar do trabalho pedagógico de modo 

articulado, sistemático e contextualizado, com vistas ao desenvolvimento de 

habilidades e competências, contribuindo para que os conhecimentos sejam 

construídos e consolidados de forma progressiva, visto que a organização das 

atividades prevê uma progressão modular a partir de conhecimentos prévios. 

Para Sedano et al (2009 apud GIORDAN, GUIMARÃES e MASSI, 2012, p. 

s/n) “o uso de SD no ensino de Ciências Naturais pode proporcionar um momento 

para que os alunos trabalhem e discutam temas científicos, utilizando ferramentas 

culturais próprias da comunidade científica”. Já Castro (1976, p. 55 apud GIORDAN, 

GUIMARÃES e MASSI, 2012, p. s/n) defende a adoção desse formato por acreditar 

que a “aprendizagem por unidades atende às necessidades do estudante de maneira 

mais efetiva”. 

Essa especificidade e importância na sistematização do trabalho justificam a 

escolha da SD para elaboração e estruturação dos Módulos de ensino da ACE. 

 
 

2.4 DIDÁTICA MULTISSENSORIAL NO ENSINO DAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
 
 

Visando minimizar a carência de materiais que atendam uma didática 

multissensorial, a SD busca através da sugestão de propostas, apresentar 

possibilidades para promover a inclusão de alunos com deficiência nos processos 

de ensino e de aprendizagem, potencializando outras formas de acesso a 

informações além da visual, como previsto por Ballestero (2006, p. 1). 

Segundo Soler (1999), o ensino da Ciência recebe um tratamento didático 

focado única e exclusivamente visual, o que vem causando, perda de uma grande 

quantidade de informações científicas não visuais, desmotivação e dificuldades para 

alunos cegos ou com baixa visão, uma percepção minimalista do ambiente que 

resulta em uma interpretação enviesada dos fenômenos, e uma visão muito reduzida 

da observação científica desconsiderando os demais canais de entrada de 
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informações além da visão. Ainda segundo o autor, seria importante propiciar uma 

percepção mais ampla da ciência no que se refere ao meio natural em que vivemos, 

pois para que o cérebro possa elaborar conceitos e significados mais completos e 

amplos é imprescindível a utilização dos cinco sentidos e, para tanto, apresenta o 

enfoque multissensorial, ou seja, um método que propõe o uso de todos os sentidos 

no momento de ensinar e aprender ciências, e não somente a visão. 

 

Es un método pedagógico de interés general para la ensenãnza y 
aprendizaje de las ciencias experimentales y de la naturaleza, que 
utiliza todos los sentidos humanos posibles para captar información 
del medio que nos rodea e interrelaciona estos datos a fin de formar 
conocimientos multisensoriales completos y significativos (SOLER, 
1999, p. 45). 
 

Segundo Bordenave e Pereira (2001, p. 2019), correspondem aos meios 

multissensoriais “equipamentos e materiais utilizados pelo professor para apresentar 

estímulos físicos que, percebidos pelos diversos órgãos sensoriais dos alunos, atuam 

como complementos da comunicação verbal daquele”. Para esses autores os meios 

multissensoriais possuem a função de: 

 
a) Facilitar o reconhecimento e descrição dos objetos; 
b) Facilitar a comparação entre dois ou mais objetos, e 
consequentemente, a identificação de semelhanças e diferenças; 
c) Mostrar a relação entre as partes de um todo; 
d) Descrever o funcionamento de processos, inclusive as etapas 
ou passos sucessivos; 
e) Apresentar situações complexas para a sua análise; 
f) Os meios multissensoriais não tem somente funções cognitivas, 
mas também podem aplicar-se ao domínio afetivo (BORDENAVE e 
PEREIRA, 2001, p. 209, 210) 

 
 
 

A didática multissensorial, favorece a integração de alunos cegos ou com 

deficiência visual no processo de aprendizagem, assim como constitui um método 

enriquecedor para alunos com visão normal, apresentando portanto benefícios 

quantitativos e qualitativos, visto que possibilita a percepção das informações 

científicas para um maior número de alunos, e ao aumentar a quantidade de 

informações recebidas, contribui para a construção de conceitos significativos e de 

maior qualidade, auxiliando em uma formação mais receptiva (SOLER, 1999). 

No que se refere ao aluno cego, Soler (1999) ressalta que a didática multissensorial 
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parte do princípio de que este pode realizar estudos científicos em todos os níveis 

acadêmicos, sendo capaz de seguir carreira nesta área profissional com toda 

normalidade. Para tanto, pontua alguns aspectos didáticos inerentes dos processos 

de ensino e de aprendizagem nesta abordagem, a saber: 

a) Currículo de Ciências – não deve ser modificado, substituído ou suprimido. 

Devem ser adaptadas somente as atividades, estratégias didáticas e 

metodológicas, e os critérios avaliativos; 

b) Escola regular e específica – devem ser modalidades complementares, sendo 

a didática multissensorial válida para ambas; 

c) A observação – fundamental na ciência, inclusive no método científico, deve 

estar presente, porém de forma multissensorial, sendo proporcionado meios 

para que o observador possa captar o maior número de dados obtidos por meio 

de todos os sentidos e não exclusivamente da visão; 

d) A lógica – na interpretação dos dados deve ser múltipla, considerando 

igualmente a cada fonte sensorial de procedência; 

e) A experimentação – de forma multissensorial permite controlar uma maior 

número de variáveis qualitativa e quantitativa permitindo conclusões mais ricas; 

f) Processos de análise e síntese - a didática multissensorial contribui para 

percepção dos sentidos sintéticos (percebem os fenômenos de forma global 

através da visão, audição, olfato e paladar) e do sentido analítico (percebe um 

fenômeno através da captação de partes do observado e da soma destas 

percepções concretas, como pelo tato); 

g) Curiosidade e descoberta – a curiosidade é um dos pilares da descoberta e 

essa se faz de extrema importância no ensino das ciências e de forma 

multissensorial para que favoreça descobertas completas; 

h) A imaginação, criatividade e invenção – três aspectos naturalmente 

multissensoriais, fundamentais no campo das ciências de significado tanto 

formativo quanto social; 

i) A descrição verbal - deve ser realizada de forma o mais detalhada possível. 

Esta é uma ferramenta importante para todos alunos, videntes ou não, porém 

ressalta-se que não deve ser a única estratégia utilizada para os não videntes. 

j) A avaliação – a didática multissensorial propicia igualdade de condições na 

avaliação dos alunos videntes ou não videntes. 
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Diante do exposto, e concordando com Camargo e Anjos (2011) quando 

afirmam que se faz imprescindível dispor informações sobre a Didática 

Multissensorial aos professores, como alternativa para o trabalho educacional que 

objetiva tanto a inclusão de alunos cegos como o aumento da qualidade de 

aprendizagem de todos os alunos, potencializando outras formas de acesso de 

informações além da visual, essa pesquisa apresenta no produto educacional 

sugestões que propiciem a aplicação da Didática Multissensorial nos processos de 

ensino e de aprendizagem da temática água, relativas às Ciências Ambientais. Essas 

sugestões são encontradas no decorrer da SD.  
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3 METODOLOGIA 
 
 
 

A presente pesquisa é do tipo qualitativa, pois o foco reside na interpretação 

e entendimento sobre as situações investigadas, nesse caso investiga-se junto a 

professores e licenciandos a aplicabilidade e contribuição da estratégia metodológica 

Aprendizagem Centrada em Eventos (ACE) empregada em uma Sequência Didática, 

para o Ensino das Ciências Ambientais. 

Segundo Bodgan e Biklen (1982, p. 11) a “influência dos métodos qualitativos 

no estudo de várias questões educacionais é cada vez maior (...) tanto a nível 

pedagógico como a nível da condução da investigação”. Dentre as características da 

pesquisa qualitativa, de acordo com os autores (BODGAN e BIKLEN, 1982, p. 47-

50), focalizou-se: - a descrição qualitativa dos dados, de forma minuciosa, 

respeitando o modo pelo qual foram registrados, utilizando-os para estabelecer a 

compreensão do objeto de estudo e disseminar os resultados; - o “interesse pelo 

processo e não simplesmente pelos resultados ou produtos” levando em 

consideração todo trajeto de construção da SD, procedimentos de coleta dos dados 

e como estes foram verificados e analisados; - a importância do significado, sendo 

os dados abordados de forma neutra e com um registro rigoroso. 

Segundo Minayo (2001, p. 22-23), a pesquisa qualitativa responde a questões 

particulares se preocupando “nas ciências sociais, com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado”, ou seja, “com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis”. 

Os aspectos essenciais, de acordo com Flick (2004, p. 20) consistem em 

escolher corretamente os métodos e teorias, “no reconhecimento e na análise de 

diferentes perspectivas, nas reflexões dos pesquisadores a respeito de sua pesquisa 

como parte do processo de produção de conhecimento, e na variedade de 

abordagens e métodos”. 

As características e objetivos da pesquisa qualitativa, brevemente descritos, 

justificam sua escolha para o desenvolvimento do estudo em questão.
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Como a pesquisa é desenvolvida em um Programa de Mestrado Profissional, 

envolve também a produção de um produto, aqui representado pela organização de 

uma Sequência Didática, que também foi objeto de investigação. Portanto, para 

detalhar os procedimentos para levantamento dos dados, faz-se necessário, 

primeiramente, descrever a metodologia de produção do material. Dessa forma, 

descreve-se neste capítulo o processo de produção da SD e em seguida a 

metodologia da pesquisa. 

 
 

3.1. O PRODUTO ELABORADO: UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 
 

O produto desse mestrado profissional é uma Sequência Didática, organizada 

a partir dos referenciais teóricos de Zabala (1998) e Giordan (2010, 2012) Guimarães 

e Massi (2012). Essa produção buscou responder em que medida a SD que 

contempla a metodologia ACE pode contribuir para um ensino mais contextualizado 

do tema água junto ao Ensino Fundamental e alcançar os objetivos da pesquisa. 

O planejamento da SD levou em consideração: 
 

a) Pressupostos da estratégia metodológica ACE (WATTS et.al., 1997; CRUZ e 

ZYLBERSZTAJN, 2000; CRUZ, 2001; SAMAGAIA e PEDUZZI, 2004; 

PFUETZENREITER, 2005; SOUZA, 2010; BERALDO, 2015; RODRIGUES et al., 

2017; e BORILLE, BEHENS, 2017); 

Neste momento, buscou-se direcionar o olhar para a forma pelo qual a 

estratégia metodológica conduziria a elaboração da SD, analisando como a “ênfase 

na resolução de problemas da realidade, a natureza integrada dos conhecimentos e 

a responsabilidade do aluno na aprendizagem” (Watts, et.al, 1997), características 

principais da ACE, pautaram a SD de forma clara. Os parâmetros orientadores 

(CRUZ, 2001) também foram estudados com o objetivo de que fossem contemplados 

nessa produção, visando não descaracterizar a ACE.  

b) A escolha do evento Chuva para a ACE e da temática água; 

A chuva foi o evento escolhido para a aplicação da ACE na Sequência 

Didática. Embora essencial, ela não recebe na Educação Básica um olhar exclusivo 

sobre ela, ou a partir dela, como verifica-se, por exemplo, na BNCC (BRASIL, 

2018). Assim, a referida proposta, que traz o evento chuva para o centro dos 
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processos de ensino e de aprendizagem pode se configurar um estudo diferenciado 

da água, além de favorecer a ampliação do olhar pedagógico para novas 

possibilidades de desenvolvimento dos conteúdos curriculares que envolvem as 

temáticas relacionadas às Ciências Ambientais. Vale ressaltar que, na referida 

pesquisa, considera-se a chuva um evento, visto ser um fenômeno da natureza, 

podendo ser descrito e explicado cientificamente. 

Neste sentido, aspectos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais, nem 

sempre são explorados quando o tema água é apresentado enquanto conteúdo da 

Educação Básica. Apesar disso, entender características, propriedades, funções 

da água são questões que devem ser priorizadas no currículo escolar tendo em 

vista a importância desse recurso natural para a manutenção da vida no planeta 

Terra. Dessa forma, é preciso considerar formas de promover o estudo do tema a 

partir de uma contextualização, assim, essa pesquisa propõe-se uma 

problematização sobre o tema, partindo de um evento capaz de contribuir para a 

construção de conhecimentos “por meio de um olhar articulado de diversos campos 

do saber” e do mundo que nos cerca, como previsto na BNCC para o ensino destas 

áreas de conhecimento (BRASIL, 2018, p. 321). 

Considera-se que o evento chuva pode ser propulsor para o desenvolvimento 

da temática água, e favorecer a articulação de saberes dos diversos campos de 

conhecimento e dos aspectos CTSA de forma mais contextualizada e significativa, 

permitindo inclusive a aproximação da ciência com o cotidiano do aluno citada por 

Lorenzetti e Delizoicov (2001) e Fourez (2003), pois ao trazer o evento chuva para 

o foco das situações de aprendizagem, como se propõe, há a possibilidade de 

propiciar uma melhor compreensão sobre a água enquanto bem comum renovável, 

porém dependente da dinâmica do ciclo hidrológico. Além disso, a chuva exerce 

um papel primordial, já que é a principal responsável pela entrada de água neste 

ciclo, sendo portanto, um evento de importância inquestionável para a manutenção 

da vida no planeta, trazendo benefícios diretos aos seres vivos, principalmente por 

ser fonte de água doce, um bem finito e vulnerável (MARIN, 2008). 

Neste contexto, vale ressaltar que a água ainda é vista por muitos como um 

recurso abundante e infinito e a disseminação de tal cultura é um dos problemas 

mais graves na área das águas doces do país e, portanto, faz-se importante trazer 

para o ensino uma reflexão crítica sobre tal fato, pois, embora seu processo cíclico 
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possa remeter a algo inesgotável, decorrente da permanência de seu volume total, 

existem muitas variáveis que afetam a sua disponibilidade para as atividades 

humanas. Entre tais variáveis estão as ações antrópicas, e há de se compreender 

que mesmo que o ser humano não seja capaz de fazer desaparecer a água na 

natureza, assim como faz com florestas, reservas minerais, e outros recursos, 

devido a característica cíclica de renovação, as ações humanas têm contribuído 

para uma mudança com relação a distribuição espacial e temporal, tanto em 

relação às regiões da Terra, como nas próprias etapas do ciclo da água, reforçando 

as limitações para sua utilização e os riscos as quais esse recurso está submetido 

(SILVA, 2013). Ainda sobre essa questão, Fischer (et al., 2016, p. 596) reforça que 

“o entendimento de que a água é um recurso finito e que a sua falta compromete a 

continuidade da vida humana e do planeta”, não tem sido “suficiente para ampliar 

o grau de consciência quanto ao uso e ao desperdício”, questões que precisam ser 

trabalhadas desde a mais tenra idade, na Educação Básica, como forma de 

repensar hábitos e minimizar a escassez desse recurso fundamental. 

A demanda por água doce aumenta a cada dia, seja pelo crescimento da 

população e/ou dos índices de poluição, como afirma Rotogine (2010), fazendo 

com que a escassez de água seja uma realidade em parte do planeta, assim como 

causa de graves conflitos, como os observados no Oriente Médio. De acordo com 

Miller (2012, p. 266) “para muitos analistas, a escassez de água existente em 

diversas partes do planeta, aliada a questões relacionadas à perda de 

biodiversidade e mudanças climáticas, são os três problemas ambientais mais 

graves que o mundo encara neste século”. Parte integrante do Ensino das Ciências 

Ambientais, tais problemáticas podem ser mais facilmente tratadas em uma 

perspectiva CTSA. 

Conflitos de interesses, com relação ao uso da água, também estão presentes 

no Brasil, sendo estes representados principalmente pelo setor hidrelétrico, 

complexos industriais, pelas necessidades de abastecimento urbano e irrigação 

agrícola (NOVAES, 2000, p. 62). Embora o território brasileiro concentre uma das 

maiores reservas de água doce do mundo, a distribuição é bastante desigual, 

causando grande impacto socioambiental nas diferentes regiões. 

 

A disponibilidade de água no Brasil depende em grande parte do 
clima. O ciclo anual das chuvas e de vazões no país varia entre 
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bacias, e de fato a variabilidade interanual do clima, associada aos 
fenômenos de El Niño, La Niña, ou à variabilidade na temperatura da 
superfície do mar do Atlântico Tropical e Sul podem gerar anomalias 
climáticas, que produzem grandes secas (...) Adicionalmente, os 
riscos derivados das mudanças climáticas, sejam naturais sejam de 
origem antropogênica, têm levantado grande preocupação entre os 
círculos científicos, políticos, na mídia e também na população em 
geral (MARENGO, 2008, p. 83) 

 
A chamada crise hídrica tem forçado a humanidade a repensar a sua 

concepção e relação com a água, e a exemplo disto, pode-se citar a crise vivenciada 

na Região Sudeste brasileira, em 2014-2015, cujas consequências se estendem até 

os dias de hoje, e que ainda ameaça se repetir. Segundo Marengo (2015, p. 32, 43), 

a crise hídrica, que compreende a “combinação dos baixos índices pluviométricos, o 

grande crescimento da demanda de água e o ineficiente gerenciamento desse 

recurso” é um sinal de alerta, com graves “danos e prejuízos socioeconômicos”, e 

acrescenta-se aqui ambientais, sendo tais impactos “compatíveis com a significativa 

falta de preparação diante do atual quadro de variabilidade climática”. Neste caso, 

vale ressaltar que, simultaneamente à crise hídrica mencionada no Sudeste, 

ocorreram inundações históricas no sul da Amazônia, caracterizando uma alteração 

no ciclo chuvoso. 

Tendo em vista essas questões, reforça-se a importância da escola trabalhar 

o tema chuva, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo 

a respeito da disponibilidade de água, que não está somente associada a tal evento, 

mas que se deve também a outros fatores como anteriormente mencionados, além 

de alertar para as fragilidades do meio ambiente em detrimento da escassez de 

chuvas regulares. Nesse sentido, as práticas pedagógicas devem ser planejadas de 

modo a favorecer não somente a compreensão de como a chuva ocorre, ou o ciclo 

hidrológico, e as questões climáticas, como afirma Nobre (2012), mas também as 

relações deste evento, ou a falta dele, com os aspectos sociais, ambientais, 

econômicos, políticos, éticos, culturais etc., assim como “os meios para interpretar a 

interdependência desses diversos elementos no espaço e no tempo, para favorecer 

uma utilização mais sensata e prudente dos recursos do universo para a satisfação 

das necessidades da humanidade.” (UNESCO/UNEP, 1985 apud LEFF, 2000, p. 

20). Dessa forma, o tema favorece a abordagem CTSA. 

A chuva também atende as características apontadas por Cruz (2001) para 
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um evento que possa ser trabalhado através da estratégia metodológica, ACE. Para 

a autora, um evento deve ser: - Retirado da vida real; - Significativo do ponto de vista 

social; - Saliente, evocativo e rico em interesse humano; - Polêmico e/ou capaz de 

estimular a discussão e o debate; - Passível de ser problematizado; - Amplamente 

divulgado pela mídia; - Rico em oportunidades curriculares; - Passível de integrar os 

aspectos CTSA. 

A chuva, ou ausência dela, influencia diretamente a realização de atividades 

cotidianas (transporte, lazer, trabalho, saúde), atividades econômicas (turismo, 

geração de energia), produção de alimento (agricultura/pecuária/pesca/indústrias), 

saúde (limpeza do ar, doenças de veiculação hídrica e/ou de maior propagação em 

período chuvoso (dengue, leptospirose, febre tifóide, cólera, hepatite A e hepatite E), 

qualidade de vida etc. Assim, a falta ou excesso desse evento trazem impactos 

socioambientais relevantes, afetando diretamente a vida no planeta, e envolve uma 

multiplicidade de aspectos e fatores que, mesmo aqui exemplificada de forma 

bastante simplificada, nos permite compreender sua complexidade diante da 

interação e interdependência nos aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e 

culturais como, por exemplo, a descoberta dos rios voadores² que trazem a 

compreensão dessa integração e interação do ambiente e reforça a importância e a 

necessidade de preservação ambiental. 

Neste aspecto o ensino de temas relativos às Ciências Ambientais decorrem 

justamente da necessidade de “se dar conta da complexidade dos problemas 

ambientais, face à indissociabilidade entre sistemas antrópicos e naturais que 

emergem no mundo contemporâneo”, em grande parte “decorrente do próprio 

avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos, baseados em uma construção 

do saber notadamente disciplinar” (BRASIL, 2013, p. 1). 

 

²Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, formados por massas de ar carregadas de vapor 
de água, muitas vezes acompanhados por nuvens, (...) propelidos pelos ventos. Essas correntes de 
ar invisíveis passam em cima das nossas cabeças carregando umidade da Bacia Amazônica para o 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias como 
uma frente fria vinda do sul, por exemplo, se transforma em chuva. É essa ação de transporte de 
enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que recebe o nome de rios voadores 
– um termo que descreve perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real que tem um 
impacto significante em nossas vidas. https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-
voadores/

https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/
https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/
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As Ciências Ambientais “tratam das relações que regem os processos de 

gênese, diversificação, transformação, alteração e conservação da biosfera, em 

seus aspectos físicos, bióticos e socioculturais (...) isto é, são inseparáveis a 

sociedade e o meio natural” (COSTA, 2000, p. 186). 

A chuva é fator imprescindível para se pensar na gestão dos recursos 

hídricos, e estratégias para assegurar a disponibilidade da água, o que justifica a 

escolha deste evento para o Ensino das Ciências Ambientais. Esta escolha pode 

favorecer maior engajamento da educação na participação dos Comitês de Bacia, 

através do reconhecimento da importância de um gerenciamento participativo dos 

recursos hídricos, inclusive visando a diminuição das desigualdades sociais tão 

escancaradas neste período pandêmico, outro aspecto de relevância. 

A chuva é assunto frequente nos noticiários da TV, seja associada a 

disponibilidade de água, a desastres naturais, seca, enchentes e os consequentes 

efeitos para a população e para o ambiente. Sobre essas questões, as atividades 

escolares podem favorecer a compreensão do quanto o ser humano é afetado e, ao 

mesmo tempo, contribui para a irregularidade do evento ou para a intensificação de 

desastres ocasionados pelo excesso pluviométrico. 

Este evento interdisciplinar permite ampliar e contextualizar o trabalho com 

uma multiplicidade de temáticas e conteúdos que fazem parte do currículo escolar e 

que envolvem, entre outros, a temática água. Além disso, pode favorecer o trabalho 

com os temas relacionados às Ciências Ambientais, apresentando também potencial 

para que este seja desenvolvido sob a perspectiva CTSA, possibilitando a 

compreensão de como tais elementos se integram. Como indicam Sasseron e 

Carvalho (2008, p. 339) deve-se inserir temas que favoreçam a abordagem CTSA a 

partir dos primeiros anos da Educação Básica, com o objetivo de “iniciar o processo 

de Alfabetização Científica desde o começo da escolarização”, e isso pode ocorrer 

através de “sequências interdisciplinares” que permitam que os alunos “se envolvam 

com problemas e questões relacionados a fenômenos naturais”. 

Diante do exposto, e tomando tal justificativa, que se soma a uma das críticas 

realizadas por Marandino (2010) quanto a defasagem de materiais de apoio ao 

professor que tragam este enfoque decidiu-se pela produção de um material com 

esta finalidade, e em formato de sequência didática. 

Considera-se que, a escolha da chuva enquanto evento nesta construção, 
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contribuiu para o planejamento de novas práticas pedagógicas voltadas para o 

reencantamento sobre o mundo e para formas de minimizar divergências entre as 

demandas do homem e da natureza. Assim, a SD elaborada propõe iniciar o estudo 

a partir de problemáticas que possam engajar os estudantes em reflexões mais 

amplas, considerando vários aspectos relacionados a chuva (enchentes, estiagem, 

tipos de precipitações, tipos de nuvens etc.), com o objetivo de superar as críticas 

ao ensino de conteúdos unicamente disciplinar e livresco. 

c) Os três eixos estruturantes da AC (SASSERON e CARVALHO, 2011); 

Buscou-se através dos eixos estruturantes, contribuir para contemplar a 

perspectiva CTSA de forma mais evidente, ou seja, a compreensão básica de termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; a compreensão da natureza 

das ciências e dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática e o 

entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio-

ambiente. 

d) Seleção dos objetos de conhecimentos - BNCC 

Após a definição sobre a “água” através do levantamento e seleção dos 

temas relativos às Ciências Ambientais utilizando para tal Miller (2015), iniciou-se, 

portanto, a busca desta temática nos objetos de conhecimento para o Ensino 

Fundamental, contidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Tal busca ocorreu por se tratar de 
 
 

um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico 
e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 
aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento 
normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a 
define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) (BRASIL, 2018, p. s/n). 

 
Complementando, “a área de concentração Ensino de Ciências Ambientais 

propõe reunir linhas de pesquisa articuladas aos saberes, processos e práticas 

pedagógicas no ensino médio e fundamental”, o que justifica a seleção dos objetos de 

conhecimento no referido documento, que apresenta a temática água nas disciplinas 

de Ciências da Natureza, Geografia, e nos Temas Contemporâneos Transversais. 
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(http://www.profciambsaocarlos.eesc.usp.br/o-programa/area-de-concentracao-e-

linha-de-pesquisa/). 

Diante do exposto, optou-se por elaborar a Sequência Didática com base nos 

objetos de conhecimento das duas disciplinas citadas, visto que considera-se que 

esta proposta não se enquadra dentro de uma concepção de transversalidade, que 

orienta a forma pelos quais os Temas Contemporâneos Transversais devam ser 

trabalhados. Nesta etapa, foram estudadas as Competências Gerais para o Ensino 

Fundamental, sendo que o caráter interdisciplinar da SD justifica tal estudo. 
 
 

Na BNCC, competência é definida como a mobilização de 
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, 
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho. 
Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a “educação 
deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a 
transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente 
justa e, também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 
2018, p. 8) 
 

Ainda segundo o documento (BRASIL, 2018, p. 9), 
 

É imprescindível destacar que as competências gerais da 
Educação Básica, apresentadas a seguir, inter-relacionam-se 
e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três 
etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção de 
conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na 
formação de atitudes e valores, nos termos da LDB. 

 

A seguir, as Competencias Gerais a que se refere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.profciambsaocarlos.eesc.usp.br/o-programa/area-de-concentracao-e-linha-de-pesquisa/


64  

 

Figura 6: Competências Gerais da Educação Básica  
 
 

 
Fonte: BNCC (BRASIL, 2018, p. 9-10)
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Também foram estudadas as competências específicas que os alunos devem 

alcançar na área de Ciências da Natureza, segundo a BNCC (BRASIL, 2018). 

 
 

Figura 7: Competências Específicas de Ciências da Natureza para o Ensino 
Fundamental 

 
 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2018, p. 324)
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e) Seleção de materiais sobre o evento 

A análise dos objetos de conhecimento descritos na BNCC (BRASIL, 2018) 

sobre a temática água permitiu selecionar materiais sobre a chuva, enquanto evento 

a ser desenvolvido na ACE, e portanto, polo de integração para a perspectiva CTSA. 

A definição do evento propiciou, neste momento de planejamento, olhar de 

forma mais clara para as possibilidades de associação da chuva com os conteúdos 

curriculares que envolvem a água, ou seja, de como partindo da chuva, os objetos de 

conhecimentos poderiam ser desenvolvidos. Para tal associação, houve a busca de 

estudos que permitissem o desenvolvimento do evento chuva, o que inclui materiais 

na área de Hidrologia e Meteorologia. 

Também buscou-se outros materiais que tratam e/ou envolvem o evento, como, 

filmes, animações, figuras, esquemas, obras de arte, fotografias, músicas, jogos, sites, 

revistas de divulgação científica, livros didáticos, livros paradidáticos, textos de 

diversos gênero, entre eles, poemas, tirinhas, adivinhas, charge, notícias etc. Esta 

busca objetivou sugerir recursos diversificados para tratar o tema em questão e 

também facilitar a interdisciplinaridade e o desenvolvimento desta em uma perspectiva 

CTSA e multissensorial; 

f) Seleção de materiais para compor as atividades 

  Além das anteriormente descritas, também houve a busca de atividades 

práticas/experimentos e de matéria-prima para produção desses e de modelos 

didáticos, prezando pelo baixo custo, fácil acesso, sustentabilidade, baixo impacto 

ambiental e possibilidade multissensorial. 

A busca incluiu outros materiais, que pudessem auxiliar na elaboração de 

atividades que contemplasse uma abordagem investigativa favorecendo a promoção 

de oportunidades aos alunos de situações de aprendizagem, conforme o que 

preconiza a BNCC (BRASIL, 2018, p. 323), e pode ser ilustrado pela figura a seguir. 

 
(...) o processo investigativo deve ser entendido como elemento 
central na formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo 
desenvolvimento deve ser atrelado a situações didáticas planejadas 
ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos 
revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão 
acerca do mundo em que vivem (BRASIL, 2018, 322)
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Figura 8: Situações de aprendizagem investigativa 
 
 

Fonte: BNCC (BRASIL, 2018, p. 323) 
 
 

Embora, existam críticas com relação a BNCC, esta constitui o documento 

oficial a qual as ações educacionais devem estar pautadas. Assim justifica-se a 

utilização deste documento previsto na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Plano 

Nacional de Educação (PNE). A BNCC determina as aprendizagens essenciais que 

os estudantes devem ter acesso durante a Educação Básica, portanto, considera-se 

que a elaboração de materiais didáticos devem estar em consonância com esta. 

Também buscou-se por referenciais que embasaram a elaboração das 

atividades que compõem a SD, entre eles, estudos relacionados a Produtos de 

Mestrado Profissional na área das Ciências Ambientais, e concepções e metodologia 

de ensino e de aprendizagem em uma perspectiva investigativa, como objetiva a 
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BNCC (BRASIL, 2018) que afirma ser imprescindível que os alunos sejam 

estimulados e apoiados, de forma progressiva, no planejamento e realização 

cooperativa de atividades investigativas, assim como o compartilhamento dos 

resultados destas. 

Houve o levantamento de materiais contendo Sequências Didática no 

repositório que reúne todas as dissertações, e seus produtos, produzidas pelos nove 

Polos integrantes da Rede PROFCIAMB 

http://www.profciambsaocarlos.eesc.usp.br/pesquisa/divulgacao-cientifica/) e da 

análise das diferentes características contidas nestas, entre elas, o formato e o modo 

de organização das atividades, refletindo criticamente sobre os aspectos que 

poderiam atender aos objetivos do Produto do referido estudo. 

g) Contatos 

No decorrer dos momentos citados, algumas dificuldades surgiram com 

relação a compreensão de conceitos, entre eles, os relacionados a informações 

ambíguas apresentadas em materiais da área, como: local de formação das nuvens, 

identificação de suas características e denominação, a não utilização da estimativa 

de altura das nuvens como critério de classificação destas, a adequação de 

atividades práticas para ensinar como ocorre o trovão, por exemplo, entre outros. 

Visando esclarecimento considerou-se pertinente buscar auxílio de profissionais da 

área de Hidrologia (Prof. Dr. Emerson Galvani) e Meteorologia (Prof. Dr. Mario 

Festa). Estes permitiram não somente esclarecer tais conceitos, como aperfeiçoar a 

SD. Aqui vale ressaltar que também houve questionamento a tais profissionais sobre 

a chuva ser considerada um evento. Outros contatos foram realizados neste sentido, 

entre eles com Margi e Gerard Moss, sobre o Projeto Rios Voadores, e com o Prof. 

Dr. Mike Watts um dos precursores da estratégia didática ACE. 

h) A organização da SD 

A elaboração da Sequência Didática considerou os parâmetros da ACE que 

poderiam melhor atender os objetivos da pesquisa, permitindo a organização das 

aulas centradas em atividades e não em aulas expositivas, proposta de organização 

dos alunos em grupos com momentos de interação para troca e valorização da 

diversidade de ideias, espaços para leitura, discussões gerais para reestruturação 

dos conhecimentos e mediação do professor, inclusive para favorecer que os alunos 

assumam a responsabilidade por seu aprendizado e sejam capazes de integrar os 

http://www.profciambsaocarlos.eesc.usp.br/pesquisa/divulgacao-cientifica/
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aspectos CTSA. Com essa forma de organização tanto da abordagem CTSA, quanto 

da estratégia metodológica ACE de forma evidente, buscou-se subsidiar o professor 

que irá conduzir as atividades, pois se trata de uma estratégia pouco divulgada. 

O produto direcionado a professores do Ensino Fundamental, tanto dos anos 

iniciais, quanto finais, apresenta a possibilidade de adaptações das atividades 

propostas, através da complementação de informações e direcionamento das 

discussões ao que for adequado ao nível de ensino a qual se destinará, com o 

objetivo principal de contribuir para a construção de conhecimentos científicos 

relacionados à chuva, sua formação, ocorrência e as relações deste evento, ou a 

falta dele, com aspectos socioambientais e tecnológicos. (Figuras 9 e 10). 

 
Figura 9 e 10: Atividade adaptadas para os anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental que compõem a SD. 

 

 
 

Fonte: Dados de Pesquisa 
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A estrutura da SD segue o que determina Giodan (2010, 2012) e Zaballa (1986), 

com as devidas adaptações, ou seja, inicia pelo levantamento dos conhecimento 

prévio do aluno, através das subjetividades (percepções, sensações, interpretações), 

para favorecer um olhar mais atento e multissensorial para a chuva. Percorre o 

conceito de chuva, de precipitação, de nuvem dentre outros relacionados, e que 

buscam favorecer a compreensão do processo de formação e ocorrência deste 

fenômeno. No total são propostas 10 atividades sequenciais (Figuras 11 e 12). 

 
Figura 11 e 12: Sumário das atividades que compõem a SD 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 
 

Embora a SD apresenta conceitos, entre eles de chuva, precipitação, nuvem, 

raio, relâmpago, trovão, a organização privilegiou propostas de atividades que 

favoreçam a participação dos estudantes, e os conceitos possam ser construídos 

através da valorização dos conhecimentos advindos de suas vivências, da 
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construção de situações e práticas que facilitem a compreensão dos fenômenos 

trabalhados e, principalmente, do estabelecimento de discussões pedagógicas 

significativas, o que “significa que o professor deve antecipar, no seu planejamento, 

o contexto em que o diálogo deve ocorrer sendo essencial para a construção social 

do conhecimento” (PACCA, 2018, p. 179). 

Considerou-se também a importância de esclarecer a opção metodológica 

utilizada, ou seja, a ACE, para que os docentes, independente de possuir ou não 

conhecimento a respeito da estratégia, pudessem aplicá-la e contemplar ao máximo 

suas características, sem perder sua essência. 

Neste contexto, das três características principais (Watts et.al, 1997), ou 

seja, a ênfase na resolução de problemas da realidade, a natureza integrada do 

conhecimento e a responsabilidade do aluno na aprendizagem, algumas adaptações 

se fizeram necessárias. Embora nem todas as atividades apresentem uma 

problemática, justifica-se que todas referem-se a questões da realidade. As 

atividades priorizam a participação ativa dos alunos, assim como seu protagonismo 

na construção dos conhecimentos, por exemplo através do incentivo à participação 

dos alunos em discussões sobre os temas a serem estudados em aula e os trabalhos 

em grupos envolvendo dimensões importantes na formação geral dos estudantes, 

tais como, o aprendizado de uma convivência cooperativa com os colegas, o respeito 

às diferentes formas de pensar, o cuidado na avaliação de uma afirmação e a 

autoconfiança para a defesa de pontos de vista (Capecchi & Carvalho, 2000, p.171). 

No que se refere aos parâmetros definidos por Cruz (2001), visando 

contemplá-los, a SD está centralizada em atividades não meramente expositivas, 

sendo estas elaboradas de modo a contemplar espaços de leitura e principalmente 

propiciar e encorajar os alunos a interagirem entre si através de discussões em 

pequenos grupos primando pela diversidade de ideias e posteriormente a discussão 

geral, ou seja, com todos os grupos juntos para a reestruturação dos conhecimentos 

construídos (Figuras 13 e 14).
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Figura 13 e 14 – Parte da atividade “A chuva tem cheiro?” 
 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

Buscou-se também, através da sugestão de propostas, contemplar aspectos 

da Didática Multissensorial, como a possibilidade de promover a inclusão de alunos 

com deficiência nos processos de ensino e de aprendizagem, e potencializar outras 

formas de acesso a informações além da visual para todos os alunos. As atividades, 

como sugerido por Bordenave e Pereira (2001, p. 209, 210) foram elaboradas com a 

função de: 

 

a) Facilitar o reconhecimento e descrição dos objetos 
b) Facilitar a comparação entre dois ou mais objetos,
 e consequentemente, a identificação de semelhanças e 
diferenças; 
c) Mostrar a relação entre as partes de um todo; 
d) Descrever o funcionamento de processos, inclusive as etapas 
ou passos sucessivos; 
e) Apresentar situações complexas para a sua análise; 
f) Aplicar os meios multissensoriais não somente nas funções 
cognitivas, mas também ao domínio afetivo
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Tais funções foram consideradas na produção do material através da 

construção de modelos didáticos táteis, observação multissensorial, descrições, 

entre outros, como observa-se nas figuras 15 e 16. 

 
Figuras 15 e 16: Atividades práticas multissensoriais que compõem a SD 

 
 

 

Fonte: Dados de pesquisa. 

 
Além disso, as atividades foram formuladas para serem conduzidas pelo 

professor favorecendo o protagonismo dos alunos na construção da própria 

aprendizagem. Neste contexto, o papel do professor é o de mediador entre o 

conteúdo e o aluno, buscando destacar ideias relevantes para as discussões, 

provocando desequilíbrio e fazendo avançar a discussão em direção a uma melhor 

elaboração, e de facilitador da construção de conhecimentos e integração dos 

aspectos científicos, tecnológicos e sociais através de diferentes métodos. (Figura 

15 e 16)
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Figuras 17 e 18: Exemplo de atividades diferenciadas que compõem a SD 
 
 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
 

Para facilitar o planejamento didático, todas as atividades são apresentadas 

esquematicamente em quadros, com a descrição dos objetos de conhecimento, 

habilidades, sugestão de elementos CTSA, sugestão de tempo de aplicação e de 

planejamento, condições (espaço físico) e materiais necessários para seu 

desenvolvimento (Figuras 19 e 20).
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Figura 19 e 20: Exemplo do “Quadro Resumo” que compõem a SD 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Cabe, neste momento, descrever brevemente as 10 atividades elaboradas 

para a SD, que se encontra na íntegra no Apêndice 1. 

 
3.1.1 Descrição das atividades 

 
 

• Atividade 1: Hoje está chovendo! 
 

Primeira atividade da SD, objetiva a apresentação da temática que será 

desenvolvida e levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos através de uma 

observação multissensorial da chuva (criação própria), levantando sensações, 

percepções, interpretações, conhecimentos e coletando dados para a condução da
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demais atividades. Esta também visa o levantamento de uma problemática real e 

específica da região no qual a SD será aplicada, como por exemplo enchentes e 

estiagens. 

Propõe-se que a atividade seja desenvolvida em um dia de chuva, partindo da 

observação direta do evento, ou da utilização de outros recursos (mangueira de água 

que simula a chuva, uma instalação efêmera, descrições, imagens, vídeo, áudio). O 

importante é que esta seja uma observação multissensorial oportunizando formas de 

observação, inclusive para quem não utiliza a visão para tal. 

São sugeridas questões e outros materiais que podem guiar a observação e 

facilitar a integração dos aspectos CTSA, (obras de arte, literatura infanto-juvenil e 

recursos audiovisuais), além de formas de registro das discussões realizadas e 

demais aspectos abordados (sensações, percepções, interpretações e problemática 

vivenciada na região) tanto para a sistematização dos conhecimentos construídos e 

avaliação, como para a utilização em atividades posteriores (registros fotográficos 

pelo celular, representação através de ilustração, pintura ou da escrita). 

Nessa atividade, os objetos de conhecimentos que podem ser abordados são: 

Características físicas do ambiente na ocorrência da chuva; Mudanças 

socioambientais na ocorrência de chuva. 

 
• Atividade 2 – A chuva tem cheiro? 

 
 

A proposta que complementa a observação multissensorial da chuva, traz uma 

investigação sobre o “cheiro da chuva” (criação própria), ou seja, sobre os 

componentes químicos envolvidos nesse aroma, que pode ser sentido antes ou após 

a chuva. Sugere-se que seja desenvolvida em um dia de chuva, caso exista a 

possibilidade, permitindo a coleta da água da chuva para investigação, em uma 

atividade de campo, ou através de outros recursos, como entrevista e pesquisa, entre 

outros, o importante é proporcionar uma observação mais atenta sobre o fenômeno, 

explorando os sentidos, não apenas do olfato, mas também de sensações que se 

remetem a este fazendo a relação com os elementos CTSA.
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• Atividade 3 – Que sons a chuva faz? 
 
 

A atividade também complementa a observação multissensorial da chuva, e 

traz uma investigação sobre os sons produzidos pelos dias de chuva, entre eles, o 

som das gotas caindo (som brando), e o do trovão, explorando-os através dos 

elementos CTSA. Complementa a atividade um momento de relaxamento ao som da 

chuva (áudio). 

A atividade aborda conceitos de raio e relâmpago, trazendo atividades 

práticas que permitam a compreensão de como ocorrem e fazendo a relação com 

os aspectos CTSA. Nesta também são sugeridos o trabalho com recursos 

audiovisuais e TICs. 

São objetos de conhecimento da atividade: Conceito de raios, relâmpagos e 

trovões; Conceito de sons brandos. 

 
• Atividade 4 – Mas, o que é a chuva? 

 
 

A atividade apresenta como proposta a construção de conhecimentos 

conceituais sobre chuva e precipitação, explorando não apenas os aspectos 

científicos, mas também tecnológicos, sociais e ambientais envolvidos na temática, 

porém o objetivo é que estes sejam construídos e não apresentados prontos para os 

alunos. 

Para introduzir o assunto de uma forma mais lúdica e interdisciplinar, foi 

selecionada a música como ferramenta para o desenvolvimento da proposta. Como 

didática multissensorial a atividade visa explorar os sentidos, dando ênfase a 

audição, tanto através da música, como das sensações relacionadas aos sons que 

a chuva produz. Através do tato sugere-se manusear (criação própria) raspas de gelo 

representando a neve, esferas de gelo de diâmetros variados, representando o 

granizo, modelos de flocos de neve e a simulação da chuva com um regador. Assim, 

são objetos de conhecimento da atividade: Conceito de “chuva” e precipitação; Tipos 

de precipitação e forma de ocorrência; Conceito de raios, relâmpagos e trovões; 

Conceito de sons brandos.
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• Atividade 5 - De onde vem a chuva? 
 

 

A atividade traz como proposta a construção de conhecimentos a respeito da 

formação da chuva, que ocorre exclusivamente nas nuvens. Para tal, é sugerido que 

esta se desenvolva em etapas, permitindo aos alunos momentos para a análise, 

elaboração e reelaboração de hipóteses que permitam a compreensão sobre o local 

de formação da chuva (criação própria). 

O levantamento de hipóteses é uma etapa importante, tanto para a 

construção do conhecimento científico, como para uma maior compreensão de como 

este ocorre, sendo estes também objetivos da atividade. 

São objetos de conhecimento da atividade: Estudo das nuvens; Formação 

da chuva e precipitação. 

 
• Atividade 6 – O que é uma nuvem? 

 
 

Após a compreensão de conhecimentos construídos anteriormente, 

principalmente de que a chuva se forma exclusivamente nas nuvens, a atividade a 

seguir traz alguns aspectos importantes, que podem ser trabalhados a partir do 

conceito de nuvem, entre eles a dependência de temperatura e pressão para o 

estado físico de uma substância (no caso a água), e a diferença entre o vapor d’água 

(invisível) e a névoa que vemos sair de uma panela quente ou de um congelador, por 

exemplo, que são na verdade pequenas gotas resultantes da condensação do vapor 

d’água (água em estado líquido) ao encontrar uma região com temperatura diferente 

e mude seu estado físico. Essa diferenciação entre o vapor d’água e a névoa é muito 

importante, pois a névoa é erroneamente apresentada em diversos materiais 

didáticos como sendo vapor d’água. 

A atividade sugerida é o experimento “Nuvem na garrafa” (adaptação), que 

pode ser trabalhado de forma investigativa, envolvendo uma problematização inicial, 

o levantamento e teste de hipóteses, e a análise dos resultados observados para 

construção de conhecimentos. 

Na atividade são objetos de conhecimento: Conceito de nuvem e sua 

composição; Elementos necessários para a formação de nuvens (umidade do ar, 

temperatura e pressão); Nucleação; Conceito de neblina, orvalho e geada e forma 
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de ocorrência; Névoa seca/ poluição atmosférica; Conceito de vapor d’água e 

compreensão sobre sua existência na atmosfera; Compreensão, através da relação 

com o conceito de nuvem, da diferença entre o vapor d’água e a “névoa” resultantes 

da condensação do vapor d’água. 

 
• Atividade 7 – Toda nuvem é igual? 

 
 

Nesta atividade pretende-se construir conhecimentos sobre a aparência das 

nuvens, no que se refere às dimensões, formas, estruturas, texturas, luminosidade 

e cor, presentes no Sistema de Classificação das Nuvens, utilizado mundialmente. 

Para tal, sugere-se o desenvolvimento de uma estratégia investigativa. 

São objetos de conhecimento da atividade: Gêneros de nuvens, segundo o 

Sistema mundial de Classificação de Nuvens - Cirrus, Cirrucumulos, Cirrostratus, 

Altocumulus, Altostratus, Nimbustratus Stratus, Stratocumulus, Cumulus, 

Cumulonimbus; Principais características dos gêneros de nuvens (aparência - 

dimensões, forma, estrutura, textura, luminosidade, cor e aparência; altitude – alto, 

médio e baixa). 

 
• Atividade 8 – Como é que chove? 

 
 

A atividade traz como proposta a realização de experimentos de simulação 

(adaptação) de chuva, com o objetivo de complementar os conhecimentos 

construídos nas atividades anteriores e favorecer uma maior compreensão de como 

ocorrem as precipitações pluviais, o importante é permitir, através deste, uma 

participação ativa do aluno e não somente uma demonstração. 

Também são sugeridos recursos audiovisuais e TICs. 

São objetos de conhecimento: Mecanismo de formação da chuva; Ciclo 

Hidrológico; Mudanças no estado físico da água no processo de formação de chuva; 

Presença de vapor d’água na atmosfera; Condições em que o vapor d’água se 

condensa.
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• Atividade 9 – Todo processo de formação de chuva é igual? 
 
 

Essa atividade tem o objetivo de favorecer a construção de conhecimentos a 

respeito dos tipos de chuva, colhendo informações sobre suas principais 

características e relacionando-as ao local onde vivem. 

São objetos de conhecimento da atividade: Mecanismos de formação da 

chuva; Tipos de chuva – Frontal, Orográfica, Convectiva (característica e ocorrência 

– forma, período e local); Ciclo Hidrológico. 
 
 

• Atividade 10 – O que você sabe sobre as gotas de chuva? 
 
 

A proposta que encerra a SD apresenta uma possibilidade para avaliar o que 

foi desenvolvido, o que precisa ser retomado e revisado. Visa favorecer a construção 

de conhecimentos e conteúdos curriculares de forma interdisciplinar, através de 

informações e curiosidades a respeito das gotas de chuva. 

Os objetos de conhecimento da atividade, são: Ciclo Hidrológico; Estados 

físicos da água; Tensão superficial da água. 

 
 
3.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 

Os critérios elencados foram utilizados para investigar a possibilidade de 

aplicabilidade e contribuição da Sequência Didática para o ensino de temas 

relacionados às Ciências Ambientais, utilizando como instrumentos questionários, 

conforme descreve-se a seguir. 

Deve-se destacar que a pesquisa sofreu adaptações e mudanças com relação 

a coleta de dados, principalmente tendo em vista as medidas para se evitar o contágio 

e disseminação da COVID-19, a partir de março de 2020, situação que trouxe muitos 

desafios acarretando em prejuízos no decorrer da pesquisa, o que inclui os atrasos 

nos prazos decorrente de contágio de familiares e perdas de vidas, desestruturação 

emocional diante da calamidade pública, dificuldades na coleta de dados inicialmente 

planejada para ocorrer presencialmente, necessidade de reestruturação da pesquisa 

para atender às novas demandas, desafios socioambientais e pessoais. Dessa forma, 

serão descritos os procedimentos realizados, de acordo com as possibilidades 
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sanitárias do momento. 

 
3.2.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 
 

A SD produzida tem a finalidade de constituir um material de apoio para o 

trabalho com o professor, apresentando como abordagem metodológica a ACE e a 

perspectiva CTSA. Dessa forma, solicitar que professores analisem esse material e 

contribuam com sua construção foi uma ação fundamental da presente pesquisa. 

Inicialmente, a coleta de dados havia sido planejada para ocorrer junto a um 

grupo de professores dos municípios de Charqueada/SP e de São Pedro/SP, que 

seriam convidados a participar da pesquisa através da Secretaria de Educação das 

respectivas cidades. Para tanto, haveria uma apresentação da proposta, que incluiria 

também uma atividade formativa de duas horas, previamente agendada, para a 

apresentação dos pressupostos da estratégia metodológica ACE e da perspectiva 

CTSA, e um encontro posterior a SD, também de duas horas para análise e validação 

da SD. Com essa análise pretendia-se levantar questões a respeito do material para 

seu aperfeiçoamento e reelaboração da produção final. 

No entanto, após a suspensão das atividades presenciais das escolas, em 

março de 2020, devido ao contexto pandêmico, a coleta de dados neste formato não 

foi possível de ser executada e necessitou-se um replanejamento que envolveu dois 

momentos: (i) apresentação de um minicurso focalizando a SD produzida, em um 

evento online; (ii) apresentação da SD a professores de Charqueada em uma 

atividade formativa síncrona, realizada através do Google Meets, e a apresentação 

a licenciandos através de um vídeo explicativo, sobre a produção da SD e sobre a 

ACE, estratégia metodológica atrelada a perspectiva CTSA, aplicada no produto. 

No primeiro momento, ocorreu o minicurso, sendo que para a participação 

neste era preciso realizar inscrição no evento Webinário de Formação de 

Professores da ESALQ/USP “Os desafios para ensinar e aprender”, e escolher o 

Minicurso intitulado “Aprendizagem Centrada em Eventos: uma prática para a sala 

de aula”.  

Realizaram a inscrição 75 pessoas. Este foi apresentado no formato on-line, 

de forma assíncrona, ou seja, realizou-se um vídeo de aproximadamente 42 minutos, 

disponível no canal do YouTube 
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(https://www.youtube.com/channel/UCNeS3ARw8Lj6PEq3Ow7FurA/) (Figura 21). 
 
 
 

Figura 21: Minicurso do Webinário de Formação de Professores 
 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Após a participação era preciso preencher o questionário (ANEXO 1) que 

serviu ao propósito de realizar um pré-teste das atividades formativas, e coletar 

dados a respeito do nível de conhecimento do público com relação a ACE e CTSA, 

possibilitando adequar o grau de explanação que estas deveriam ter no material da 

SD. As respostas dos 75 participantes apresentaram indicadores para que as 

atividades pudessem ser melhor conduzidas, conforme descreve-se no capítulo 

resultados. 

No segundo momento, a apresentação do material para professores 

envolveu, inicialmente o contato com o Secretário de Educação, do município de 

Águas de São Pedro/SP (substituindo São Pedro que, devido a suspensão das aulas 

https://www.youtube.com/channel/UCNeS3ARw8Lj6PEq3Ow7FurA/
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presenciais considerou inviável a participação dos professores na pesquisa), e 

também do município de Charqueada/SP. Ambos os municípios apesar de aceitarem 

participar da pesquisa indicaram a necessidade de realizar as atividades 

presencialmente, o que prejudicou o contato com os sujeitos. No período de coleta 

de dados, devido a inviabilidade na participação da Secretaria de Educação de Águas 

de São Pedro, estes não participaram da pesquisa. Ao final, somente participaram 

os professores do município de Charqueada/SP. 

Foi então, realizada uma atividade formativa, organizada pela Professora 

Formadora do Município de Charqueada/SP para os professores de Ciências e para 

os demais que tivessem interesse. Esta envolvia um total de 5 horas, com atividades 

online contemplando um questionário diagnóstico (ANEXO 2) e encontro síncrono 

realizado no dia 20 de maio de 2021 pelo Google Meets. 

 
Figura 22: Apresentação da SD para professores de Charqueada/SP 

 
 

 

Fonte: Dados de pesquisa
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Esta contou com a participação de 21 profissionais da Educação, sendo 

estes: Professora Formadora da Rede, Diretores, Coordenadores Pedagógicos e 

professores que lecionaram na disciplina de Ciências da Natureza para o Ensino 

Fundamental no 1º semestre de 2021 e docentes de outras disciplinas. Após a 

atividade formativa, através dos endereços de e-mail os participantes receberam o 

link para conhecer o protótipo da SD 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG 

e também o link para um questionário avaliativo do material (ANEXO 3). 

 

Figura 23: Drive com acesso ao protótipo inicial da SD 
 
 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

A incerteza de recebimento de respostas pelos grupos de professores 

convidados a participarem da pesquisa levou a necessidade de ampliar os 

sujeitos da pesquisa. Foi solicitado para a Equipe Gestora de cada Unidade 

Escolar que viabilizassem a seus docentes (198) o acesso ao material 

produzido e a coleta de dados. 

Também foram convidados os licenciandos de um curso de Ciências 

Biológicas de uma Universidade pública do estado de São Paulo. Estes foram 

convidados através de mensagens de e-mail, e receberam um questionário 

diagnóstico (ANEXO 4) e após devolvidos, foi enviado uma videoaula sobre a

  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG
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produção da SD, e organizado no Google Formulários um questionário (ANEXO 5) 

para que os sujeitos participantes pudessem responder às questões de interesse 

para análise do material. A apresentação para os licenciandos foi de 

aproximadamente 20 minutos, de forma assíncrona 

https://drive.google.com/file/d/1WAoYxCN_WRYkmsPC2jNQUjsy-RPdgH41/view 

(Figura 24). 

 
Figura 24: Apresentação da SD para licenciandos 

 
 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Além dos questionários avaliativos e o vídeo, foi disponibilizado no drive o 

acesso ao protótipo inicial da SD 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG 

(Figura 19) 

Como a pesquisa conta com a participação de seres humanos, a mesma foi 

submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - EACH/USP, recebendo o 

número de aprovação 4.207.376 (APÊNDICE).

https://drive.google.com/file/d/1WAoYxCN_WRYkmsPC2jNQUjsy-RPdgH41/view
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG
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3.2.1 O questionário como instrumento de coleta de dados 
 
 

Diante do contexto apresentado e a necessidade de adaptação para a 

presente pesquisa, o uso de um questionário online mostrou-se adequado para o 

levantamento de dados deste estudo qualitativo. 

De acordo com Barros e Lehfeld (1986), o questionário é o instrumento mais 

utilizado para o levantamento de informações. Este é definido por Marconi e Lakatos 

(1999, p. 2011) como “um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”. (MARCONI e LAKARTOS, 1999, p. 2011). 

Segundo Gil (1999, p.128), o questionário tem por objetivo “o conhecimento 

de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas 

etc.”, apresentando as seguintes vantagens: 

 
a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 
dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário 
pode ser enviado pelo correio; 
b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não 
exige o treinamento dos pesquisadores; 
c) garante o anonimato das respostas; 
d) permite que as pessoas o respondam no momento em que 
julgarem mais conveniente; 
e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do 
aspecto pessoal do entrevistado (GIL, 1999, p. 128). 

 
Barros e Lehfeld (1986), ainda acrescentam como vantagens a possibilidade 

de abranger um maior número de pessoas em um espaço de tempo mais curto do 

que outras ferramentas de pesquisa e facilita a tabulação e tratamento dos dados, 

principalmente das questões fechadas. 

Dessa forma, organizou-se uma primeira versão do questionário, chamado 

de Questionário Piloto, enviado para 8 pessoas de diferentes áreas profissionais, 

idade e nível de escolaridade com o objetivo de avaliar a compreensão do texto das 

questões, inclusão ou exclusão de variáveis, para uma melhor adaptação desse 

instrumento coleta de dados, conforme sugere Chaer, Diniz e Ribeiro (2011, p. 263), 

é “recomendável que, antes de aplicar o questionário, o pesquisador realize um pré-
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teste, (...) de forma a, com as respostas deste pequeno universo, perceber se as 

perguntas foram formuladas com sucesso”. 

Após reformulação de questões foram produzidos O Termo Livre Esclarecido 

(ANEXO 7) e três tipos de questionário: questionário 1 a ser aplicado com 

participantes do minicurso; questionário 2 a ser aplicado com professores e 

licenciandos para levantar conhecimentos prévios sobre os temas presentes na SD; 

e questionário 3 para avaliação da SD. 

O questionário 1 foi constituído por 04 questões fechadas: a primeira de 

múltipla escolha, versando sobre a motivação para entender sobre o tema do 

minicurso; a segunda, em escala de graduação de 1 a 4 (onde 1 = Não conheço; 2 

= Conheço pouco; 3 = Conheço bem; 4 = Tenho domínio) sobre o nível de 

conhecimento da ACE, CTSA e AC; a terceira, também em escala de graduação de 

1 a 5 (onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) investigou a 

contextualização, significância, interdisciplinaridade e promoção da AC na SD; e a 

quarta e última investigou o evento “chuva”, sua contribuição para a abordagem 

CTSA, para a elaboração da SD e para utilização na ACE e no ensino da temática 

“água” como conteúdo curricular da Educação Básica. (Figura 25) 

 
Figura 25: Google Formulário - Questionário 1 

 
 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
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O questionário 2 que também realizou um diagnóstico foi organizado de forma 

diferente para os públicos participantes, pois os professores em exercício poderiam 

apresentar elementos sobre a prática docente que pudesse contribuir para a 

investigação, assim foram organizados da seguinte forma: I. questionário para os 

licenciandos, constituído de 08 questões abertas envolvendo conhecimentos prévios 

sobre SD, CTSA e ACE; II. questionário para os professores com 08 questões abertas 

sobre conhecimento e utilização de SD; materiais utilizados no trabalho diário; 

importância, planejamento, metodologia, recursos sobre o trabalho com a temática 

água; conhecimento, utilização da perspectiva CTSA, interdisciplinaridade, ACE; 

utilização de materiais inclusivos. Os professores também indicaram idade, nível de 

escolaridade, tempo de exercício no magistério, segmento e disciplina de atuação. Os 

questionários iniciavam com o aceite ao TCLE – Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Na descrição dos dados os licenciandos foram indicados como L1, L2, L3, e 

assim por diante, e os professores como P1, P2, P3, garantindo-se o anonimato dos 

participantes. 

Após responderem o questionário 2 os participantes recebiam acesso ao 

material em si, como já explicado os professores participaram de uma atividade online 

formativa, já os licenciandos receberam um videoaula gravada 

(link: https://drive.google.com/file/d/1WAoYxCN_WRYkmsPC2jNQUjsy-

RPdgH41/view), ambos os processos apresentavam a SD elaborada e somente após 

conhecerem respondiam um questionário avaliativo, aqui denominado de 

Questionários 3 (ANEXO 3), constituído por 25 questões, 08 abertas e 17 fechadas 

apresentando escala de graduação Likert de 1 a 5, onde “1”  - não satisfaz e “5” - 

satisfaz plenamente, contemplando: dados Sociodemográficas e Formação (Idade, 

nível de escolaridade, tempo e segmento e disciplina de atuação); questões sobre a 

"Apresentação da SD" (clareza e compreensão a respeito da Apresentação da SD, e 

aspectos que deveriam ser melhor explorados ou alterados nessa apresentação); 

questões sobre a organização do material (facilidade, utilidade e adequação do 

quadro resumo que antecede cada atividade, disposição de informações no material, 

ilustrações, organização do material, utilidade e adequação); questões sobre a 

Sequência Didática (adequação às características da SD, CTSA, interdisciplinaridade, 

contextualização, público alvo); questões sobre as atividades (contribuição e 

https://drive.google.com/file/d/1WAoYxCN_WRYkmsPC2jNQUjsy-RPdgH41/view
https://drive.google.com/file/d/1WAoYxCN_WRYkmsPC2jNQUjsy-RPdgH41/view


89  

aplicabilidade dos materiais complementares, atividades práticas, inclusão de alunos 

cegos/surdos, necessidade de aprimoramento); questões sobre o tema chuva. 

Devido a necessidade de distanciamento social e considerando as 

recomendações para evitar o aumento do contágio do Coronavírus, todos os 

questionários foram elaborados no Google Formulários, um aplicativo de 

gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google, que pode ser utilizado para 

questionários. As informações coletadas e os resultados do questionário podem ser 

transmitidos automaticamente, e compartilhados para vários usuários (Figuras 26, 27, 

28 e 29). 

 
Figuras 26, 27, 28 e 29 - Google Formulários – Questionários 2 e 3 

 
 

 

 
Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Os questionários foram elaborados com o objetivo de “traduzir objetivos da 

pesquisa em questões específicas” (GIL, 1999, p. 121) com base na literatura 

existente (MARCONI e LAKARTOS, 1999; GIL, 1999; CARLINI e RAMOS, 2009). 

Entre as limitações do questionário elencadas por Gil (1999, 128), o 

impedimento de auxílio diante de alguma questão que não tenha sido compreendida; 

falta de conhecimento das circunstâncias em que este foi respondido; permite um 

número reduzido de perguntas, visto que questionários muito extensos apresentam 

maior probabilidade de não serem respondidos; pode propiciar resultados críticos 
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em relação à objetividade, visto que podem ter significado diferente para cada sujeito 

pesquisado. Porém, de todas as limitações pontuadas pelo autor a falta de “garantia 

de que a maioria das pessoas devolvam-no devidamente preenchido, o que pode 

implicar a significativa diminuição da representatividade da amostra” foi a maior 

dificuldade enfrentada. Foram convidados a responder o questionário 340 sujeitos e 

retornaram 31 questionários respondidos. 

 
 
3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 

Segundo Ludke e André (1986, p. 45) “analisar os dados qualitativamente 

significa ‘trabalhar’ todo o material obtido durante a pesquisa”, sendo que 

primeiramente este deve ser organizado e dividido de modo que permita relacionar 

e “identificar nele tendências e padrões relevantes” e posteriormente reavaliar 

“essas tendências e padrões (...) buscando-se relações e inferências num nível de 

abstração mais elevado”. 

Embora a análise esteja presente em todas as etapas da pesquisa como 

ressaltam as autoras (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 48), a fase mais formal ocorre 

quando a coleta de dados se encerra e o pesquisador já possui uma ideia das 

possíveis direções teóricas do estudo e pode então “’trabalhar’ o material 

acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa”. 

Conforme o exposto, a seguir os dados de produção da SD, enquanto 

produto do mestrado em questão e de pesquisa, coletados a partir da aplicação de 

três tipos de questionários auto aplicados, foram analisados qualitativamente, com 

a preocupação de discuti-los à luz dos referenciais teóricos adotados na pesquisa 

e responder a questão de pesquisa.
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4 RESULTADOS 
 
 
 

Os resultados serão descritos conforme a metodologia desenvolvida, ou seja, 

em um primeiro momento os resultados da produção da SD e em seguida os 

resultados da avaliação do material pelos sujeitos participantes desta pesquisa que 

teve como objetivo principal investigar como uma SD baseada na ACE pode 

contribuir com um ensino mais contextualizado e interdisciplinar dos temas 

relacionados à água. 

 
 
4.1 ELABORAÇÃO DA SD 
 
 

A pesquisa concentrou esforços em produzir uma Sequência Didática com o 

tema chuva, a partir da abordagem ACE, para o ensino das Ciências Ambientais. 

Para tal produção estudos sobre a estratégia metodológica (WATTS et.al., 1997; 

CRUZ e ZYLBERSZTAJN,    2000;    CRUZ,    2001;    SAMAGAIA    e    PEDUZZI,    

2004;PFUETZENREITER, 2005; SOUZA, 2010; BERALDO, 2015; RODRIGUES et 

al., 2017; e BORILLE, BEHENS, 2017) foram fundamentais, não somente porque 

permitiram aplicar a ACE na SD, contemplando suas características principais e 

parâmetros orientadores, mas também por ampliar as possibilidades metodológicas 

para esta área de ensino em especial. 

A escolha da chuva como evento propulsor da ACE permitiu que suas 

características principais - ênfase na resolução de problemas da realidade, natureza 

integrada dos conhecimentos e responsabilidade do aluno na aprendizagem (Watts, 

– fossem contempladas. O conhecimento a respeito da chuva, parte do Ciclo 

Hidrológico, constituiu um fator essencial para abordagem de problemas atuais e 

futuros da água, assim, as atividades propostas na SD, em uma perspectiva CTSA, 

visam contribuir não somente para a compreensão de como chove, onde se forma a 

chuva, o que é uma nuvem etc. mas de abordar problemáticas reais envolvidas 

nesse processo de uma forma contextualizada e interdisciplinar. No que se refere a 

responsabilidade do aluno na aprendizagem, a forma pelo qual as orientações para 

a condução das atividades foram descritas visam o estabelecimento dessa 

autonomia e auto regulação da aprendizagem. 

No que se refere aos parâmetros orientadores, estes também foram 
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contemplados. Na SD o trabalho com os alunos foi centrado em 10 atividades, que 

foram subdivididas em momentos de leituras de diferentes gêneros textuais, 

observações, investigações, levantamento de hipótese, experimentos, debates etc. 

sendo os professores orientados a conduzir tais atividades, não de forma expositivas, 

mas de modo a encorajar a interação entre os alunos e a valorização da diversidade 

de ideias, tendo o professor a função de mediador entre o conteúdo e o aluno, 

destacando as ideias relevantes, provocando desequilíbrio e fazendo avançar a 

discussão a em direção a uma melhor elaboração. A forma de organização, em 

grupos pequenos e com todos os alunos, atendeu a proposta de favorecer momentos 

de discussões e de reestruturação dos conhecimentos. Não foi considerado possível 

atribuir aos alunos a função de integrar os aspectos CTSA sozinho, porém a maneira 

pelo qual as atividades foram propostas visam conduzi-los a tal progressivamente. 

Neste contexto, a temática interdisciplinar e de relevância social, contemplou 

na SD um ensino em uma perspectiva CTSA, possibilitando o alcance dos objetivos 

da Alfabetização Científica. 

Os elementos apresentados para a elaboração de uma SD, no livro “A prática 

educativa: como ensinar”, de Antoni Zabala (1998), foram contemplados da seguinte 

forma: 

a) Sequência de atividades de ensino e de aprendizagem – as atividades foram 

ordenadas e articuladas ao longo da SD em favor dos objetivos propostos, 

como menciona-se na metodologia de produção (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93  

Figura 27 – Estutura da Sequência Didática 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

b) Conteúdos de aprendizagem – os conteúdos foram apresentados visando a 

formação integral do aluno, embora não estejam especificados sua tipologia, 

nas atividades foram propostos conteúdos factuais, conceituais, 

procedimentais e atitudinais segundo Zabala (1998), como exemplificadas nas 

figuras 31 a 34. 
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Figura 31, 32, 33, 34 - Exemplos de atividade conceitual, procedimental e atitudinal 

 

   

           
 

Fonte: Dados de pesquisa 
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c) Relações interativas em sala de aula – O papel do professor no 

desenvolvimento da SD é de mediador e facilitador da aprendizagem, sendo 

este afirmado na comanda e sugestões das atividades propostas. Nestas 

também são sugeridos adaptação, de acordo com as necessidades dos 

alunos, estimulo a participação e colaboração, assim como valorização de 

seus conhecimentos, no início e durante as atividades. Sugere-se o auxílio 

compreensão da importância e sentido do conhecimento que se busca 

construir através do estabelecimento de metas alcançáveis e de ajudas 

contingentes, assim como de atividade mental auto-estruturante que permitam 

estabelecer relação com o novo conhecimento e responsabilidade pelo próprio 

aprendizado. A ACE, visa a criação de ambiente e relações que facilitem a 

auto- estima e o autoconhecimento e de promoção de canais de comunicação 

que favoreçam a participação e construção, potencializando a autonomia e 

possibilitando o aprender a aprender (Figuras 35 e 36). 

 

Figura 35 e 36 – Exemplos de relações interativas nas atividades 

 

   
Fonte: Dados de pesquisa 
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d) Organização social da aula – como mencionado anteriormente, seguindo os 

parâmetros orientadores da ACE, os alunos foram organizados em pequenos 

grupos para o desenvolvimento das atividades, visando a interação, e em 

grupo com todos para reestruturação do conhecimento (figura 37). 

 

Figura 37 – Exemplo de organização social da aula 

 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
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e) Utilização dos espaços e tempos – são sugeridas na SD o uso de espaços 

variados dentro de uma organização do tempo que permita que as 

intervenções pedagógica sejam realizadas (figura 38); 

 

Figura 38 – Exemplo de utilização de espaços diversificados 

 

 
 

Fonte: dados de pesquisa 
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f) Organização dos conteúdos – embora os modelos globais possuam 

similaridades com a ACE, na SD foi proposto um trabalho interdisciplinar dos 

conteúdos, a partir dos objetos de conhecimento das Ciências da Natureza, 

visto que a temática das Ciências Ambientais selecionada, água, é 

contemplada nesta (figura 39). 

 

Figura 39: Ciclo natural da água 

 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

g) Materiais Curriculares e outros recursos didáticos – foram sugeridos materiais 

e recursos diversificados visando diferentes formas de informação, exposição, 

experimentação, elaboração e construção de conhecimentos incluindo as 

TICs e os multissensoriais, visando potencializar e enriquecer as práticas 

pedagógicas (figuras 36, 37, 38 e 39). 
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Figuras 40, 41, 42 e 43  – Exemplos do uso de materiais e recursos diferenciados 

 

  

              
 

Fonte: Dados de pesquisa 
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h) Avaliação – sugere-se na SD a avaliação formativa desenvolvida no decorrer 

de seu desenvolvimento. 

 

Compreendendo que os meios multissensoriais podem potencializar a 

aprendizagem, foram contemplados na SD atividades visando facilitar: - o 

reconhecimento e descrição e comparação entre dois ou mais objetos, e 

consequentemente, a identificação de semelhanças e diferenças, como no exemplo 

da atividade dos diferentes tipos de nuvens; - mostrar a relação entre as partes de 

um todo, como sugere-se na observação da chuva; - descrever o funcionamento de 

processos, inclusive as etapas ou passos sucessivos, realizado na atividade “Mas 

como é que chove?”; e apresentar situações complexas para a sua análise. 

Assim, na SD foi possível contemplar situações em que a didática 

multissensorial foi sugerida como proposta educacional, visando não somente a 

inclusão de pessoas com deficiência, mas a de todos os alunos, já que não houve 

modificação, substituição ou supressão de conteúdos curriculares, sendo sugeridas 

somente adaptação de atividades, estratégias didáticas e metodológicas. A 

observação e a experimentação, fundamentais na ciência, estiveram presentes, 

porém de forma multissensorial, sendo proporcionado meios para que o observador 

possa captar o maior número de dados obtidos e interpretá-lo por meio de todos os 

sentidos e não exclusivamente da visão, contribuindo para percepção dos sentidos 

sintéticos (percebendo a chuva, por exemplo de forma global através da visão, 

audição e olfato) e do sentido analítico (através da captação de partes do observado 

e da soma destas percepções concretas, como pelo tato). As atividades também 

visam a curiosidade, descoberta, imaginação, criatividade e invenção. 

A descrição verbal foi sugerida, nas diversas práticas pedagógicas, tanto 

para professor, como para alunos, reforçando a necessidade de ser realizada de 

forma o mais detalhada possível. 

Portanto, a elaboração da SD cumpriu os objetivos propostos e trouxe a 

construção de conhecimentos sobre aspectos próprios da elaboração de um 

material didático, entre eles, destaca-se a ampliação do conhecimento sobre o 

escopo teórico e metodológico tratados na referida pesquisa. 
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4.2 QUESTIONÁRIOS 
 
 
 

A Sequência Didática produzida foi avaliada por professores e licenciandos, 

com o objetivo de verificar sua aplicabilidade e contribuição para o ensino das 

Ciências Ambientais. Assim, as respostas obtidas em três tipos de questionários são 

analisadas e discutidas a seguir, à luz dos referenciais teóricos. 
 
 
 
4.2.1 Questionário 1 
 
 

O questionário 1, aplicado após a realização do Minicurso “Aprendizagem 

Centrada em Eventos: uma prática para a sala de aula”, conforme descrito 

anteriormente, contou com 75 respondentes, que justificaram a motivação para 

participação (questão número 1) da seguinte forma: 36% interesse na estratégia 

metodológica ACE; 28% por se tratar de uma prática para sala de aula; 23,9% porque 

o título despertou curiosidade. 

O interesse por novas estratégias metodológicas para a prática em sala de 

aula corresponde a um aspecto positivo e demonstra a importância do referido 

estudo. 

No que se refere ao título, segundo Giordan (2010), apesar de corresponder 

a um dos elementos mais simples, este não deve ser menosprezado, visto que pode 

atrair a atenção ou causar uma certa resistência, assim tanto no minicurso, como na 

SD, buscou-se por um título atrativo e representativo da temática a ser desenvolvida. 

Quanto ao nível de conhecimento sobre a estratégia metodológica ACE, a 

perspectiva CTSA e a AC, questão número 2, verifica-se na figura 30 que, 

aproximadamente 27% dos respondentes não conhecem a ACE, 43% possuem 

pouco conhecimento, e 4% possuem domínio sobre esta estratégia metodológica. 

No que se refere a abordagem CTSA, aproximadamente 27% dos respondentes não 

possuem conhecimento sobre, 34% possuem pouco conhecimento e 7% possuem 

domínio sobre a perspectiva. Já com relação a AC, 12%  

não possuem conhecimento, 40% possuem pouco conhecimento e 10% possuem 

domínio sobre.
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Figura 44 - Nível de conhecimento sobre a ACE, CTSA e AC 
 
 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

A porcentagem de respostas indicando a falta e/ou pouco conhecimento com 

relação a ACE, CTSA e AC é significativa, principalmente considerando que o 

questionário foi respondido após o minicurso e pode ter colaborado no aumento da 

porcentagem de respostas que indicam conhecimento e ou pouco conhecimento 

sobre os aspectos questionados. O resultado apresentado reforça a importância da 

SD e da estratégia selecionada. 

O índice correspondente a falta e/ou pouco conhecimento sobre a 

perspectiva CTSA propiciou um novo olhar para a SD e a necessidade de alteração 

na forma como a proposta vinha sendo apresentada, tornando esta mais explícito o 

desenvolvimento da abordagem nas atividades elaboradas, inclusive de forma mais 

prática. 

Na questão número 3, que tem como foco a SD apresentada no minicurso 

visando analisar se são contempladas nesta as características de ensino 

contextualizado, significativo e interdisciplinar e a promoção da AC, a figura 45 aponta 

para uma avaliação positiva dos respondentes.
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Figura 45 - Avaliação da proposta quanto aos aspectos de ensino contextualizado, 

significativo, interdisciplinar e promoção da AC 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

 

Na questão número 4, para 76% dos respondentes a utilização do evento 

“chuva” possibilita contribuir para a aplicação da ACE na SD, outro aspecto positivo 

para a referida pesquisa, visto que nesta estratégia, “a escolha do evento pelo 

professor é essencial, pois irá definir as possibilidades de explorá-lo didaticamente” 

(RICARDO, 2010, s/n). 

O cotidiano pode se apresentar como um elemento didático importante, como 

afirmam Giordan e Guimarães (2012, p. s/n), permitindo a “interação e compreensão 

da realidade, da natureza, do espaço e do mundo físico com experiências através de 

suas próprias vive, de sua relação com o ambiente e contexto social no qual está 

inserido”. Nesse aspecto, a chuva enquanto evento do cotidiano contribui para a ACE 

e para o desenvolvimento da SD, além de atender aos requisitos dispostos na própria 

estratégia didática, ou seja, é um evento real, saliente, evocativo, de importância e 

interesse social, alta veiculação na mídia, capaz de estimular discussões CTSA, 

diálogos pedagógicos significativos e rico em oportunidades curriculares. 

As respostas fornecidas no questionário 1 contribuíram para a identificação 

sobre conhecimentos a respeito da abordagem CTSA e também a ACE, portanto, foi 

possível avaliar a necessidade de realizar uma apresentação para os demais 

participantes da pesquisa (professores e licenciandos) sobre essas abordagens, 
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além de necessidade de incluir questões no questionário 2 para levantar concepções 

iniciais sobre tais assuntos. Portanto, o questionário 1 favoreceu a organização das 

próximas coletas de dados: organização de um questionário inicial com questões 

sobre conhecimentos das abordagens, apresentação da SD e esclarecimento 

dessas abordagens e questões em um formulário final para avaliação do material 

 
4.2.2 Questionário 2 

 
 

No que se refere ao Questionário 2, que também foi chamado de 

Diagnóstico, pois contemplava questões sobre conhecimentos prévios dos 

participantes a respeito da ACE e CTSA, este foi respondido por 10 licenciandos de 

Ciências Biológicas e 19 Profissionais da Educação, sendo o resultado destes 

apresentados separadamente, considerando-se as especificidades de cada grupo. 

Na questão número 4, (Conhece o que é uma Sequência Didática? Pode 

exemplificar ou apresentar brevemente o que conhece sobre o assunto?) entre os 

licenciandos, 70% afirma conhecer uma SD, sendo descrito brevemente o 

conhecimento que possuem sobre o assunto, da seguinte forma: 

 
L1: “sim, são aulas planejadas para se completarem, geralmente de 3 
a 4” 

L3: “É um planejamento docente, em que um determinado tema é 
abordado em diversas aulas em forma de sequência, em que cada 
aula complementa a outra em direção ao objetivo da sequência 
didática”. 

L4: “Uma sequência didática consiste em um método de ensino em 
que são estabelecidas etapas para a construção do conhecimento. 
Seria, por exemplo, criar diferentes oficinas que abordassem cada 
parte do corpo humano para que, ao fim de todas as oficinas, os alunos 
compreendessem a anatomia humana”. 

L6: “Sim. Sequência didática é uma conexão de conteúdos/aulas para 
a melhor abordagem de um determinado tema em forma contínua, 
trabalhada em momentos sequentes”. 

L7: “Sim, uma sequência didática é um conjunto de atividades 
articuladas planejadas para atingir um certo objetivo didático” 

L8: “Sim, sequência didática é um conjunto de aulas/atividades com o 
objetivo de passar uma aprendizagem, para isso as atividades são 
planejadas de forma a estar todas conectadas”. 
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L10: “Sim, por exemplo uma sequência de eventos como visita de 
campo e discussão sobre os resultados das observações em sala de 
aula”. 

 
De acordo com as afirmações, sugere-se que uma Sequência Didática se 

refere a “um conjunto” de “aulas”, “atividades”, “conteúdos” planejados(as) de modo 

“sequencial”, “complementar”, “conectada”, “articuladas”, “contínua” visando 

alcançar um “objetivo didático”, “uma compreensão”. 

Verifica-se nas respostas, que alguns dos principais elementos que 

caracterizam uma SD são mencionados, no entanto, alguns pontos merecem 

atenção, entre elas destaca-se a definição e exemplo dado pelo L4: “Uma sequência 

didática consiste em um método de ensino (...)”, na verdade uma SD corresponde a 

uma proposta de ensino. Ainda segundo a resposta da L4, “Seria, por exemplo, criar 

diferentes oficinas que abordassem cada parte do corpo humano para que, ao fim 

de todas as oficinas, os alunos compreendessem a anatomia humana”, apresenta-

se um equívoco, visto que o planejamento de atividades para que através do 

conhecimento das partes se compreenda o todo, não corresponde a uma SD. 

Também é equivocado o exemplo citado por L10, visto que “uma sequência de 

eventos” não define uma SD. O termo “passar uma aprendizagem”, utilizado na 

resposta dada por L8, também merece atenção, visto que remete a uma concepção 

empirista, que segundo Paulo Freire (1996), remete a uma educação bancária, em 

que os conteúdos são depositados nos alunos. Para o autor, “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção” 

(FREIRE, 1996, p. 22-24). 

Segundo Zabala (1998, p. 22), a concepção que se tem sobre o modo de 

realizar os processos de aprendizagem definem a função social que se atribui ao 

ensino, assim como estabelece a forma pelo qual serão tomadas as decisões em 

sala de aula, os estilos cognitivos, ritmos de aprendizagem, estratégias etc. que farão 

parte da elaboração de uma SD.  

Na questão número 5 (Já produziu e/ou aplicou uma Sequência Didática?), 

somente 30% dos respondentes afirmam já terem produzido e/ou aplicado uma 

Sequência Didática. A forma de aplicação da SD foi descrita em resposta à questão 

número 6 conforme verifica-se a seguir: 
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L4: “Foi uma sequência didática sobre o tema "Alimentação 
Saudável", aplicada ao primeiro ano do Ensino Médio em uma 
disciplina eletiva. Foram aplicadas 4 oficinas: a primeira sobre a 
pirâmide alimentar, a segunda sobre os componentes dos alimentos 
(gordura, sal e açúcar), a terceira sobre doenças causadas pela má 
alimentação e a última sobre a importância das atividades físicas”. 
 
L6: “Em estágios, já realizei uma sequência de 4 aulas a respeito do 
tema da permacultura e uso de água, com atividades práticas na área 
verde escolar, teórica sobre o sistema de permacultura e conceitos 
possíveis a serem aplicados na escola”. 
 
L8: “Em muitas disciplinas do curso de licenciatura tive que fazer 
planos de aula com sequência didática e fazer parte do Projeto do 
Residência Pedagógica também fiz sobre o tema de COVID-19, onde 
foi planejado um conjunto de 10 aulas que foram aplicadas a turma 
de 3 ano do EM pelos alunos em conjunto do residência”. 

 
As descrições não possibilitam inferir sobre a SD produzida, porém pontua- 

se a importância da construção de conhecimentos a respeito da elaboração de uma 

SD na formação inicial dos professores. 

Giordan e Guimarães (2012), afirmam na descrição da disciplina “Estudo 

Dirigido de Iniciação a SD”, realizada em um curso de Especialização em Ensino de 

Ciências que, a elaboração de uma SD corresponde a um exercício metodológico de 

articulação de conteúdos e teorias com a experiência e prática pedagógica em sala 

de aula. Os autores afirmam que “o planejamento da prática docente pode 

apresentar- se como um momento de aprendizado e reflexão” (GIORDAN E 

GUIMARÃES, 2012, p. s/n), o que torna mais assertiva a escolha da proposta. 

No que se refere a perspectiva CTSA, questão número 7 (Sabe explicar o 

que é a abordagem CTSA?), 50% dos licenciandos respondentes afirmam saber 

explicá-la: 
 

L3: “Sei apenas que se refere a abordagens que evidenciam as 
relações entre o tema das aulas com os temas de ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente” 
 
L5: “É uma abordagem de ensino que relaciona ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente”. 
 
L7: “Abordagem de ensino que relaciona ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente” 
 
L8: “Sei que é o ensino de ciências e tecnologias com o objetivo de 
formar um cidadão com conhecimento científico relacionado à 
realidade do aluno”. 
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L9: “Proposta de ensino baseada na integração do conhecimento em 
ciência, tecnologia, sociedade e Ambiente” 

 
 

A relação/integração dos aspectos científicos, tecnológicos, sociais e 

ambientais não é o único fator no ensino em uma perspectiva CTSA. De acordo com 

Bazzo (2002, p. 08), “CTS pode ser entendido como uma área de estudos onde a 

preocupação maior é tratar a ciência e a tecnologia tendo em vista suas relações, 

consequências e respostas sociais”. 

Para Caamaño (1995, apud Auler, 2002, p. 40) uma educação que contemple 

a perspectiva CTSA, tem por objetivo: 

 
Promover o interesse dos estudantes em relacionar a ciência com as 
aplicações tecnológicas e os fenômenos da vida cotidiana; abordar o 
estudo daqueles fatos e aplicações científicas que tenham uma 
maior relevância social; abordar as implicações sociais e éticas 
relacionadas ao uso da ciência e da tecnologia e adquirir uma 
compreensão da natureza da ciência e do trabalho científico. 
 

 Para fomentar a abordagem CTSA no ensino das Ciências, capaz de 

promover nos alunos as competências e habilidades, já anteriormente citadas, é 

necessário que os professores sejam capazes de implementar aulas com esse 

enfoque, o que ainda não ocorre.  A esse respeito, investigações empírica tem 

demostrado que os docentes não possuem uma adequada compreensão da Ciência, 

de seu modo de proceder e sobretudo das inter-relações dos conteúdos CTSA, 

revelando crenças tradicionais, positivistas e idealistas a respeito da natureza da 

Ciência, o que traz uma grande responsabilidade para a formação de professores, 

inicial e contínua. (RODRIGUES; VIEIRA, 2012; VÁZQUEZ; MANASSERO, 2016). 

 Na questão número 8 (Você conhece a estratégia metodológica 

"Aprendizagem Centrada em Eventos - ACE"?), apenas um dos licenciandos 

respondentes afirma conhecer a ACE, o que traz mais relevância a pesquisa, tanto 

por considerar que a estratégia pode contribuir para um ensino mais contextualizado, 

sendo capaz de produzir mudanças reais e duradouras na motivação e atitude dos 

alunos (Watts, et al. 1996), como por corresponder uma estratégia que atrelada a 

perspectiva CTSA, pode contribuir para seu maior entendimento e aplicação. 

Com relação aos professores da Educação Básica, estes receberam o 

questionário 2 através dos endereços de e-mail e retornaram respondidos 19 

questionários. Neste, algumas das questões são diferenciadas do questionário 
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enviado aos licenciandos, por considerar pertinente investigar algumas das 

especificidades da atuação docente. As primeiras 6 questões corresponderam aos 

dados sociodemográficos (nome, idade, nível de escolaridade, tempo e segmento 

de atuação, e disciplina lecionada), sendo que o resultado destas são apresentados 

na tabela 1 a seguir. 

 

Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos professores 
 
 

Total de 
participantes 

Idade Escolaridade Segmento que 
leciona 

Tempo de 
atuação 

 
19 

31 a 40 anos 

21,1% 
 
41 a 50 anos 

47,4% 
 
51 a 60 anos 

31,6% 

Graduação 

84,2% 

Educação 

Infantil 

31% 

06 a 10 anos 

31,6% 
 
11 a 15 anos 

23,6% 
 
16 a 20 anos 

15,8% 
 
Mais de 20 

anos 

21,1% 

 Especialização 

e/ou cursando 

23,6% 

 

Ensino 

Fundamental 

94,7% 

 
Ensino Médio 

5,3% 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 
 

Verifica-se que a maioria dos respondentes se encontram na faixa etária de 

41 a 50 anos. Dos respondentes, 84,2% possui somente graduação e os demais 

(23,6%) possuem ou estão cursando especialização. Quanto ao tempo de atuação, 

este é bastante variado, como indica a tabela, o que torna mais rica a pesquisa. Dos 

respondentes 31% atua na Educação Infantil, 94,7% no Ensino Fundamental, e 5,3% 

atua no Ensino Médio, em disciplinas de Ciências, Educação Física, Arte. Verifica-se 

que o grupo é bastante heterogêneo, o que traz mais diversidade à investigação. 

Quando perguntado sobre o que é uma Sequência Didática (questão número 

7) foram obtidas as seguintes respostas, separadas em blocos para facilitar a 
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discussão: 
 

P1: “É uma sequência de atividades interdisciplinares tendo um 
tema como gerador de aprendizagens”. 
 
P2: “Sequencia didática é a execução, ao longo de um período de 
tempo, De várias atividades que conversam entre si, ou seja, as 
atividades são elaboradas e desenvolvidas seguindo uma lógica 
sequencial de compartilhamento e evolução do conhecimento”. 
 
P14: “É uma sequência de atividades atreladas umas as outras com 
objetivo de alcançar um conhecimento”. 
 
P15: “Conjunto de atividades, ligadas entre si. Por exemplo: 
Sequência Didática de Contos de Mistério” 
 
P16: “Sequência didática é um conjunto de atividades planejadas e 
interligadas para o ensino de um determinado conteúdo”. 

 
 

De forma semelhante aos licenciandos, as respostas dos professores 

sugerem que uma SD corresponde a um “conjunto” ou “sequência de atividades” 

“encadeadas”, “atreladas”, “ligadas”, “interligadas”, que “conversam entre si”. 

Definição que se aproxima a de Zabala (1998), porém as respostas a seguir são 

bastante evasivas e não representam o significado real de uma SD. 
 

P3: “Sequência de procedimentos a ser seguido”.  

P5: “Conteúdos a serem trabalhados” 

P6: “Bom para mim sequência didática é um procedimento onde 
trabalhamos estabelecendo ligações entre uma etapa e outra 
(seguindo passos)”. 
 
P7: “É uma sequência de passos, tornando as atividades encadeadas 
com uma sequência, facilitando a aprendizagem”. 
 
P8: “São etapas para tornar melhor a aprendizagem”. 
 
P9: “São as etapas que tornam o aprendizado mais eficiente”.  
 
P11: “procedimento encadeado de passos, ou etapas ligadas entre si 
para tornar mais eficiente o processo de aprendizado”. 
 
P12: “Sim, continuidade até o fechamento de um determinado tema”. 
 
P18: “Quando damos continuidade em um assunto sem interromper” 
 
P19: “Através do conhecimento prévio, avaliações diagnosticas. Dar 
segmento ao planejamento” 
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As respostas a seguir remetem à discussão de Zabala (1998, p. 17-18) sobre 

a atividade, “unidade básica do processo de ensino/ aprendizagem”. 

 
P4: “São procedimentos de conjuntos de atividades. 

 
P13: “É uma continuação de uma atividades por vários dias”. 
 
P17: “É utilizar-se de um tema para gradualmente inserir atividades 
ampliando os conhecimentos acerca do tema”. 

 
 

Para o autor (ZABALA, 1998), não podemos desconsiderar a importância de 

uma atividade, visto que podem concentrar a maior parte das variáveis educativas 

que intervêm na aula, porém deve-se reconhecer que a ordem dessas atividades e 

as relações que se estabelecem podem determinar significativamente o modelo e as 

características do ensino, como é possível verificar na SD. 

Na questão número 7.1, todos os respondentes declararam já terem aplicado 

uma SD em suas aulas. Estas foram descritas, em resposta à questão número 7.2, 

da seguinte forma: 

 
P2: “A proposta de sequência didática é muito trabalhada na 
metodologia que trabalhamos do "Ler e Escrever ", principalmente 
em Lingua Portuguesa, em várias aulas, objetivando dar mais sentido 
ao processo de ensino e, ao mesmo tempo, aumentar o engajamento 
dos alunos nas atividades pedagógicas, e, com isso,   seu 
aprendizado” (Transcrição na íntegra). 
 
P16: “Brincadeiras, a Sequência foi elaborada com base no Livro Ler 
e Escrever, com objetivo de recuperar brincadeiras antigas e 
despertar o gosto, prazer e mostrar que é possível se divertir longe 
da tecnologia entre roda de conversas, vídeos, análise das obras de 
Romero Brito a sequencia foi realizada durante 10 aulas na disciplina 
de Língua Portuguesa” (Transcrição na íntegra) 
 
 

As descrições fornecidas demonstram grande influência das propostas 

contidas nos livros didáticos adotados pelas escolas para a utilização de SD nas aulas, 

o que demonstra a importância da elaboração de materiais como o produto desta 

pesquisa. 

Ainda com relação à questão número 7.1, em algumas respostas parece haver 

uma certa confusão entre SD e Projeto, porém a descrição não permite uma análise 
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muito criteriosa, como verifica-se. 

 
P14: “Trabalhando com um projeto multidisciplinar, durante 1 
bimestre com objetivo de aprender sobre preservação do meio 
ambiente nos vários miomas brasileiros” (Transcrição na 
íntegra). 

 

Nas demais descrições observa-se que a Sequência Didática é utilizada pelos 

professores respondentes, em várias disciplinas, sendo abordado uma diversidade 

de assuntos. 

 
P5: “Em todas. Utilizo como um degrau, onde a cada etapa 
concluída oferece ao aluno a possibilidade de avançar no seu 
conhecimento”. 

 
P6: “Já utilizei nas diversas disciplinas ( sou prof@ polivalente) 
então cada vez que fiz uso foi com objetivos específicos a cada 
disciplina”. 

 
P1: “Língua Portuguesa - Brincadeiras tradicionais” 

 
P10: “Em língua portuguesa, Ciências depende do tema que 
será desenvolvido”. 

 
P15: “Sim, na disciplina de Língua portuguesa, por várias 
aulas, o objetivo era trabalhar a ortografia da letra x”. 

 
P17: “Sim, História em quadrinhos em língua portuguesa, 
Produção e destino do lixo, etc”.(Transcrição na íntegra) 

 
P7: “Ciências, projeto a ser desenvolvido. 4 a 5 aulas. 
Dependendo da atividade. Criar condições para que o aluno 
assimile o conteúdo estudado”. 

 
P8: “Higiene - Apresentação da proposta; definição do 
objetivo; definição da sequência, produção final”. 

 
P12: “Ciências. De onde vem a energia dos seres vivos, 
classificação, cadeia alimentar, equilíbrio ecológico”. 

 
P11: “Arte, utilizando a sequência do livro”. 
 
P19: “Histórico das vivências, introduzir o conhecimento 
específico” 
 

Para grande parte dos respondentes (P1, P2, P15, P16, P17) a SD foi utilizada 

na disciplina de Língua Portuguesa, dado justificado por Cabral (2017) que discorre 

sobre a prevalência da utilização das SD no contexto da aprendizagem de língua 
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escrita, exemplificado nos trabalhos desenvolvidos por Dolz et al (2004). Ainda 

segundo Cabral (2007) assim como em Genebra, a utilização das Sequências 

Didáticas no Brasil, teve início nesta área do conhecimento, sendo adotada como “um 

conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de 

um gênero textual oral ou escrito”. (CABRAL, 2017, p. 31 apud DOLZ, 2004, p.97). 

Nas respostas a seguir, ressalta-se os objetivos citados para a aplicação da SD 

pelos respondentes. 

 
P3: “Em varias matérias, o objetivo é que a criança aprenda” 
(Transcrição na íntegra). 

 
P4: “Basicamente em todas as disciplinas, para melhorar o 
aprendizado dos alunos”. 

 
P7: “Ciências, projeto a ser desenvolvido. 4 a 5 aulas. Dependendo 
da atividade. Criar condições para que o aluno assimile o conteúdo 
estudado”. 

 
P13: “Projeto Primavera: apresentando as estações, em vários 
campos da Educação Infantil, por uma semana, com objetivo de 
conscientizar as estações”. 

 
P18: “Em uma aula de Ciências, cinco aulas com o objetivo de que o 
aluno compreendesse melhor o assunto” 
 

Na resposta a seguir, a respeito dos objetivos de uma SD parece remeter a um 

planejamento de aulas que segue uma ordem sequencial e progressiva. 
 

P9: “A sequência didática é usada em todas as disciplinas, pois sem 
uma sequência não há entendimento do assunto”. 

 
No que diz respeito aos materiais que os docentes costumam utilizar no 

trabalho diário, foco da questão número 8, este é variado, porém ainda há um 

predomínio entre livro didático (citado por 50% dos respondentes), lousa e giz (citado 

por 25% dos respondentes) e atividades impressas (citado por 15% dos 

respondentes). Nas respostas também aparece o uso de outros materiais, como: 

fotos, cartazes, livros paradidáticos, datashow, brinquedos, jogos, rádio, lápis, 

borracha, caderno, sendo citados apenas uma vez cada. 

Atualmente, devido às atividades remotas, recursos como vídeos, celular e 

computador/notebook, também estão sendo utilizados, como observa-se na citação a 

seguir. 
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P4: “Giz, lousa, cartazes. Atualmente celular, notebook, vídeos e 

fotos.” 

 
Ainda com relação aos materiais utilizados pelos docentes, alguns citaram o 

uso de recursos diversificados, como por exemplo: 
 

P6: “Procuro conciliar todos os materiais que estiverem ao alcance 
(gosto de utilizar diferentes recursos) aliados a prática pedagógica.” 
 
P8: “Materiais diversos” 
 
P9: “(...) todas as ferramentas 

disponíveis.” P13: “Diversos da 

Educação Infantil” 

P 19: “Desde sucata, até os materiais disponíveis na escola” 

 
Neste sentido, a elaboração da SD, produto deste mestrado, visou a utilização 

de recursos diversificados, de baixo custo e prezando pela sustentabilidade. 

Incorporar na SD materiais ao alcance dos professores foi um aspecto importante 

para que esta possa ser aplicada de forma integral. 

Os respondentes justificaram a importância de trabalhar o tema água no 

planejamento (questão número 9), da seguinte forma: 

 
P3: “Conscientização de sua importância; consumo consciente; 
hábitos diários... 

P4: “Porque a água e importante para nossa sobrevivência” 

P5: “Considero muito importante abranger o tema água, as crianças 
precisam saber da importância que ela tem na nossa vida e ter a 
consciência de que o desperdício pode trazer sérias consequências”. 

P6: Fundamental 

P8: “conscientização. 

P9: “Porque a água é muito importante para a vida de todos os seres 
do planeta”. 

P10: “Preservar, cuidar do meio ambiente” 

P11: “Sim, importância da água como recurso natural (...)” P12: 
“Água é a essência da vida” 

P13: “Economia e importância da água no nosso planeta para nossa 
sobrevivência” 
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P14: “Grande importância” 

P15: “Bom, como estou, elo ensino remoto, esse ano como 
professora de Ciências, a importância é bem significativa. É preciso 
levar o aluno a entender que o futuro do nosso planeta depende da 
preservação da água, pois sem água, não existe vida. 

P16: “Sempre, trabalho o Tema água, durante todo o ano, sempre 
que há uma oportunidade, falo sobre o assunto”. 

P17: “De extrema relevância”. 

P19: “Sim, quando abordamos higiene pessoal” 

 

Sobre a metodologia e recursos utilizados para trabalhar o tema água em sala 

de aula, questão número 10, os professores respondentes apontaram: 

 
P1: “Livros, produção de materiais com cartazes, livrinhos, folders, 
vídeos, experiências” 
 
P3: “Conversas, pesquisas, confecção de trabalhamos (panfletos, 
cartaz, textos).” 
 
P4: “Pesquisas, vivência no dia a dia.” 
 
P5: “Roda de conversa, imagens, lousa, caderno, recipientes com 
água.” 
 
P6: “Eu particularmente gosto muito de trabalhar alinhada as práticas 
da Nova Escola. Dentro da proposta e objetivos a serem alcançados, 
eu trabalho com o construtivismo, mesclado ao método tradicional 
(prática e lousa) e materiais diversos.” 
 
P8: “A vida cotidiana.” 
 
P9: “Textos informativos, vídeos explicativos e experiências.”  
 
P10: “Material reciclado, livros, filmes, documentários”.  
 
P11: “Vídeos, desenhos e recortes de revista.” 
 
P12: “As nascentes, formando os rios, chuva, uso consciente da 
água.” 
 
P13: “Brincadeiras.” 
 
P14: “Pesquisar quais fontes de captação se encontram na região, 
quais são os principais mananciais de água doce na natureza, 
estudar o ciclo da água, pesquisar as formas como a água é 
encontrada na natureza etc.” 
 
P15: “Leitura de diversos textos, livros, vídeos, vídeos explicativos. 
Entrevistas, jornais, revistas, cartazes”. 
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P16: “Acompanho o alunos no bebedouro, mostro a importância de 
usar o copo para não desperdiçar água.” 
 
P17: “Conversas, vídeos, textos, cartazes.” P18: “Livros, vídeos.” 

 
 

Na questão número 10.1 (Você considera que os materiais didáticos 

disponíveis na escola e encontrados em buscas para seu planejamento são 

suficientes para trabalhar o tema água? Sente necessidade de algum tipo de 

material? Qual?), para aproximadamente 26% dos professores estes são 

considerados suficientes, porém para o restante (84%) há carência de materiais que 

possibilitem o desenvolvimento de atividades práticas, experimentos, vivências e 

visitas de campo (rios, museus da água, estação de tratamento). Neste aspecto, 

houveram críticas com relação aos conteúdos abordados nos livros didáticos, 

conforme verifica-se nas respostas a seguir: 

 
P12: “Os livros didáticos não abordam completamente o tema. É 
necessário pesquisas para aprofundamento do tema.” 
 

 
Na questão número 11, não soube explicar a perspectiva CTSA, 68% dos 

respondentes. Para os demais, a abordagem se refere a:  
 

P4: “Experiência baseada na ciência e tecnologia envolvendo a 
sociedade com o meio ambiente”. 
 
P5: “Acredito que seja o estudo da natureza, do meio ambiente” 
 
P9: “É a Ciência integrada com a Sociedade, Tecnologia e 
Ambiente.” 
 
P12: “Acredito que seja a ciência, tecnologia, sociedade, trabalhando 
em conjunto para o equilíbrio e restauração do meio ambiente”. 
 
P16: “Eu não sabia, fui buscar informação... CTSA é considerada 
uma das linhas inovadoras e orientadoras do Ensino das Ciências, 
estando preconizada nos programas, manuais escolares e 
Orientações Curriculares, para alcançar os objetivos referidos, 
fazendo com que os alunos sejam motivados para o estudo das 
Ciências, uma vez que os envolve, diretamente, no processo 
ensino/aprendizagem e porque parte de questões do quotidiano a 
que se procura dar resposta”. 
 
P19: “São propostas que estão interligadas” 

 
 

A falta de conhecimento sobre a perspectiva CTSA, pelos docentes, é um 
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aspecto que merece atenção e corrobora com Ricardo (2007) quando afirma que a 

educação CTSA na escola ainda não têm espaços definidos. 

Somado a questão anterior, como mostra a figura 46, dos professores, 88,9% 

respondeu nunca terem utilizado atividades envolvendo a perspectiva CTSA (questão 

número 11.1). 

Figura 46: Dados sobre a utilização da perspectiva CTSA 
 
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

A abordagem CTSA precisa ser do conhecimento dos professores para que 

se concretize na prática. 

Quando solicitado, na questão número 11.2, que os docentes que trabalharam 

a perspectiva CTSA explicassem brevemente como foi desenvolvido o trabalho em 

sala de aula, somente dois docentes exemplificam, com as seguintes declarações: 

 
P5: “Um exemplo foi quando trabalhei com o ciclo da água, falamos 
sobre o assunto, fizemos a experiência prática da evaporação da 
água...” 
 
P9: “Fazer com que o aluno pense em um determinado assunto de 
forma crítica, ligando a Ciência com os outros temas também”. 

 
Através das descrições não é possível concluir se as atividades foram 

desenvolvidas em uma perspectiva CTSA, apenas reforçar a necessidade de que 

esta seja amplamente divulgada, visto apresentar a relação fundamental para 

entendimento de conceitos científicos na amplitude. 
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Na questão número 12: “O que entende por interdisciplinaridade?”, entre as 

definições apresentadas pelos docentes, para aproximadamente 98% trata-se de 

“relacionar”, “trabalhar”, “envolver”, “abordar”, “ensinar”, “explorar” um “tema”, 

“atividade”, “conteúdo”, “assunto”, “campo” entre duas ou mais “disciplinas”, “matérias” 

áreas/ramos do conhecimento”, sendo que alguns acrescentam “de forma 

cooperativa”, “interligada”, “diferenciada”, “relacionada à situações reais”. 

 
P1: “Estudar um tema de maneira integral, e não fazendo a sua divisão 
por áreas do conhecimento ou disciplinas escolares” 
 
P2: “Interdisciplinaridade é um conceito que busca a intersecção entre 
conteúdos de duas ou mais disciplinas para permitir que o aluno 
elabore uma visão mais ampla a respeito dessas temáticas”. 

 
Segundo Zalaba (1998, p. 143), entende-se por interdisciplinaridade a 

“interação entre duas ou mais disciplinas, que pode ir desde a simples comunicação 

de ideias até a integração recíproca dos conceitos fundamentais de uma teoria do 

conhecimento, da metodologia e dos dados da pesquisa”, podendo essas interações 

implicar em transferências de uma disciplina para outra, ou até resultar em um novo 

campo disciplinar, “como a bioquímica ou a psicolinguística”. 

Ainda segundo o autor (ZABALA, 1998), há outros graus de relações 

disciplinares. Estes são frequentemente confundidos, como se verifica na definição a 

seguir. 

P19: “todos os professores das demais disciplinas, se envolvendo 
numa única temática” 
 
 

O envolvimento dos professores de disciplinas diversas não define um ensino 

interdisciplinar. 

Parte dos educadores (60%), na questão número 12.1 (Trabalha 

interdisciplinarmente? Como?), afirmam trabalhar de forma interdisciplinar, através de 

um planejamento pedagógico (P3), do desenvolvimento de projetos (P14) ou da 

relação de temas com outras disciplinas (P4, P6, P9, P11,), como o exemplificado: 

 
P5: “Em um texto onde se fala da água, por exemplo, pode se trabalhar 
tanto a disciplina de ciências quanto a de língua portuguesa. 
Estaremos falando sobre a água, mas terá interpretação de texto, 
gramática...” 
 
P8: “Sim. Na matemática, quando trabalho interpretação de um 
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desafio; receita; jogos-regras...” 
 
P12: “Já trabalhei. Utilizando por exemplo o tema água na leitura em 
português, levantando dados existentes em uma conta de água, etc. 
 
P15: “Buscando trazer os conteúdos à situações reais” 
 
P16: “No cotidiano escolar, não há como NÃO trabalhar, um assunto 
em Língua Portuguesa nos remete as outras disciplinas e assim 
sucessivamente com as demais disciplinas” 

 
Destaca-se a seguinte afirmação: 

 

P2: “Não consigo ver uma atividade em sala de aula completa sem ser 
interdisciplinar. Os assuntos de diferentes disciplinas se ligam entre si 
a todo momento.” 

 
Porém, 15% dos educadores alegam não trabalhar interdisciplinarmente, 

sendo uma das justificativa: 

 
P1: “Não, devido aos materiais disponíveis não proporcionarem.” 

 
 

Sobre as demandas ou necessidades que os docentes possuem para 

organizar uma atividade interdisciplinar, foco da questão número 12.2, os 

professores trazem como principal demandas ou necessidades, “o tempo”, entre 

outros, para “estudar”, “pesquisar”, “refletir” e “organizar as atividades”. 

 
P10: “Tempo e proatividade com os alunos” 

 
 

Também são citados a falta de motivação e a demanda de “conhecimento”, 

“recursos”, “materiais disponíveis”, “projetos”, “definição de objetivos tanto para o 

tema a ser trabalhado, como para o que será explorado em cada disciplina”. 

 
P5: “É necessário planejar e avaliar todas as possibilidades diante do 
tema a ser trabalhado” 
 
P9: “O professor deve estudar e se atualizar sobre o tema que irá ser 
aplicado” 
 
P15: “Acredito que um bom planejamento, atividades lúdicas, boas 
leituras que despertem o interesse pelo assunto trabalhado, recursos 
tecnológicos, os materiais didáticos disponíveis” 
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P16: “Gostar do que faz e acreditar que só a Educação transforma” 
 
 

Além disso, são citadas como dificuldades para o planejamento de um ensino 

interdisciplinar: 

P11: “Conversar com os outros professores e planejar atividades em 
conjunto” 

P13: Que a escola dê suporte de materiais, e que tenha um mesmo 
pensamento dessa interdisciplinaridade.” 

 
A carência de matérias que ofereçam aos docentes condições para o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar está presente nas afirmações. 

Embora reconheça-se as dificuldades que o próprio sistema de ensino através 

da organização disciplinar impõe para a adoção da interdisciplinaridade, concorda-se 

com Zabala (1998, p. 23) quando declara: 

 
É frequente encontrar argumentos dos professores sobre a 
impossibilidade de realizar mudanças em algumas variáveis 
metodológicas, seja a distribuição do tempo, os argumentos, seja a 
avaliação. Estes argumentos se apoiam numa desvalorização dos 
referenciais teóricos que aconselhariam estas mudanças. Esta forma 
de atuar, que evita considerar os condicionantes contextuais que 
impedem a mudança, se converte numa renúncia implícita para 
questionar as condições que, o tornam inviável. Nega-se a finalidade 
do ensino ou a concepção psicopedagógica em vez de identificar 
claramente quais são os motivos que dificultam a mudança. 

 
 

Na questão número 13 (Já trabalhou com materiais inclusivos em sala de aula? 

Que materiais usou? Como fez?), dos respondentes 75% nunca utilizaram materiais 

inclusivos na sala de aula. Para o restante (25%) foram utilizados, “alfabeto móvel, 

caixa silábica, jogos pedagógicos e virtuais, massinha, vídeos e experimentos. 

Destacam-se as citações que representam a finalidade de tais materiais”: 

 
P13: “Materiais inclusivos no meu modo de ver são todos materiais 
para todas as crianças.” 

 
P15: “Sim, caixa silábica. O aluno foi desafiado a montar palavras 
quanto ao número de sílabas, correção da escrita ortográfica, 
utilizando sílabas, apenas. Não sei se a caixa silábica é um material 
inclusivo. 
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P16: “Na verdade, eu tenho uma capacidade ou vontade não sei, de 
adaptar todo tipo de material, para usar com os mais diferentes alunos 
e necessidades existentes.” 

 
No que se refere a estratégia metodológica ACE (questão número 14 e 14.1), 

nenhum dos docentes apresentou conhecimento sobre esta, e portanto não utilizaram 

a mesma em sala de aula (questão número 14.2). 

O conhecimento sobre a ACE é uma das principais expectativas dos 

respondentes com relação à atividade formativa (questão número 15). Destaca-se as 

seguintes citações dos respondentes: 

 
P9: “Novas aprendizagens e metodologias para trabalhar com os 
alunos” 
 
P15: “Acredito que essa Atividade Formativa, vai contribuir, enriquecer 
e auxiliar, em muito, a minha prática, fazendo com que eu contribua, 
significativamente, para o aprendizado dos meus alunos.” 

 

Outras expectativas também foram citadas, entre elas “aprendizado”, 

“ampliação dos conhecimentos e/ou adquirir conhecimentos novos” e “crescimento 

profissional”. 

 

4.2.3 Questionário 3 
 
 

Conforme descrito na metodologia o questionário 3 foi aplicado após os 

licenciandos receberem uma videoaula e conhecerem a SD e os professores 

participarem de uma atividade formativa e também analisarem a SD produzida. 

Nas primeiras questões (números 1, 2 e 3) solicitou-se a análise da 

“apresentação” contida no material que contempla a SD. Na primeira questão, esta foi 

considerada clara/de fácil compreensão para 100% dos respondentes, conforme 

verifica-se na figura 47:  
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Figura 47 – Dados sobre a análise da “Apresentação” contida na SD 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Segundo Giordan e Guimarães (2012), é importante que a redação do texto 

apresentado na SD seja clara ao leitor, fornecendo o entendimento de todas as etapas 

que a constitui, sendo este um dos objetivos durante a escrita do produto. 

Vale ressaltar, que para a escrita da referida apresentação, considerou-se os 

dados do questionário 1 e 2 intitulados de diagnósticos, assim, além da função de 

apresentar a proposta, buscou-se trazer ao leitor esclarecimentos a respeito da 

perspectiva CTSA, da ACE e da chuva enquanto evento a ser aplicado nesta 

estratégia metodológica e propulsor da temática água. Também foi considerado 

apropriado trazer as Competências Gerais da Educação Básica contida na BNCC 

(Brasil, 2018). 

No que se refere a sugestão de um dos respondentes para que a definição de 

SD fizesse parte do texto da apresentação, está foi considerada e portanto, incluída 

no referido. 

Na questão número 4, o quadro resumo que antecede cada atividade, foi 

considerado um facilitador no planejamento do professor para 88% dos respondentes. 
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Figura 48 – Dados sobre a análise do “Quadro Resumo” contido na SD 
 

 
Fonte: Dados de Pesquisa 
 
 

Adaptado da “Representação dos elementos de elaboração da Sequência 

Didática em formato de tabela”, conforme indicação de Giordan (2010, p.50), 

apresentado na figura 5, o quadro resumo antecede cada uma das 10 atividades que 

compõem a SD com o objetivo de apresentá-las e de facilitar o planejamento do 

professor. Nele são descritos os seguintes elementos: Objetos de conhecimento; 

Habilidades; Condições necessárias para o desenvolvimento; e Sugestão de 

elementos CTSA para a atividade, de tempo de aplicação e para o planejamento, e 

de materiais (para presencial e remoto). 

As informações dispostas na lateral direita do material, foram consideradas 

úteis (questão número 5), conforme figura 49. 
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Figura 49 – Dados sobre a análise das informações contidas nas laterais 

das páginas que compõem a SD 
 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Nas laterais foram dispostas informações variadas, entre elas, pontos de 

relevância para o aperfeiçoamento docente, através de estudos que complementam 

e trazem contribuições para as situações de ensino propostas, ideias e sugestões de 

atividades multissensoriais, sugestões de recursos midiáticos, de leitura etc. 

Quando indagado sobre a adequação das ilustrações (questão número 6) 

estas foram analisadas positivamente, conforme figura 46. 

 
Figura 50 – Dados sobre a análise das “Ilustrações” contidas na SD 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 

 

Segundo Zabala (1998) imagens funcionam como um complemento 

esclarecedor de ideias que precisam ser comunicadas, facilitando o diálogo em 
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classe, contribuindo para a elaboração e construção de conceitos e na exposição de 

etapas de atividades procedimentais. 

Na questão número 7 (Sugere alguma alteração na organização do material? 

Qual?) somente foi sugerido pelos respondentes: 

 
 

L11 “pensar na organização geral destes tópicos a direita, pensando 

em evitar a poluição visual.” 

 
Porém a sugestão não foi considerada no material, visto que tais informações, 

como citado anteriormente, possuem um objetivo dentro da proposta. 

As respostas a seguir demonstram que este foi avaliado positivamente. 
 
 

P4 “Não, o material está muito bem organizado e estruturado” 
 
P9 “Não. A sequência das informações está bem organizada e isso 
facilitou o entendimento de cada passo da sequência didática” 
 
P12 “Não, o material é muito atrativo, as ilustrações contribuem para a 
contextualização e as propostas são execução bastante acessível” 
 
P20 “Está bem organizado” 
 
L1 “Nenhuma, material excelente e de fácil compreensão pelo leitor” 
L4 “Não. Achei o material muito bem organizado e de fácil 
compreensão. 
 
L5 “O trabalho está muito organizado! Adorei as caixinhas em 
destaque, os ícones, as fontes das letras e as cores.” 
 
L8 “está perfeito” 
 
L10 “Não, só elogiar, amei seu livro.” 
 

Segundo os respondentes, o material contempla o que se espera para um SD 

(questão número 8), conforme verifica-se na figura 51. 
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Figura 51 – Dados sobre a análise da SD 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Os respondentes consideraram que os aspectos CTSA estão inseridos 

de forma adequada na SD (questão número 9) conforme figura 52. 

 
Figura 52 – Dados sobre os aspectos CTSA contemplados na SD 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Como mencionado anteriormente, houve a necessidade de trazer os aspectos 

CTSA de forma mais evidente na SD, devido ao apresentado nos questionários 

diagnósticos (1 e 2). 

A SD contempla o que traz Santos e Schnetzler (1997), sobre as estratégias 

didáticas em uma perspectiva CTSA. Segundo os autores, de modo sintético, 

propõem-se a escolha de um tema (acrescenta-se evento) ou problemática ambiental 

relevante socialmente, significativo e do cotidiano do aluno para a partir dele trazer 

conceitos científicos, tecnológicos a ele relacionados. 
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Também foi considerado pelos respondentes, que a SD contribui para 

promover um ensino interdisciplinar (questão número 10), como indicado na figura 49. 

 
Figura 53 – Dados sobre a SD no que se refere a interdisciplinaridade 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Segundo Auler (2007), existe uma relação indissociável entre tema (podemos 

considerar evento) e a interdisciplinaridade, visto que o trabalho a partir dele direciona 

e articula os conteúdos disciplinares para uma compreensão mais ampla e integral, 

visto sua complexidade, sendo os temas relacionados às Ciências Ambientais 

representantes típicos. 

Assim, buscou-se na SD, a partir do evento chuva, a inter-relação dos aspectos 

CTSA para orientação interdisciplinar dos conteúdos relacionados a água. 

Na questão número 11, segundo os respondentes a SD foi avaliada 

positivamente no que se refere a promoção de um ensino contextualizado e 

significativo, como indica figura 54
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Figura 54 – Dados sobre a SD no que se refere a promoção de um 

ensino contextualizado e significativo 

 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Para a SD, buscou-se propiciar a possibilidade de atender o que descreve 

Zabala (1998, p.37) para uma atividade Significativa, ou seja, quando os alunos, 

frente aos conteúdos “possam atualizar seus esquemas de conhecimento, compará-

los com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las em seus 

esquemas, comprovar que o resultado tem certa coerência etc.” Segundo o autor, 

quando ocorre ou na medida em que acontece, pode-se dizer que está se produzindo 

uma aprendizagem significativa dos conteúdos apresentados, ou seja “estão se 

estabelecendo relações não-arbitrárias entre o que já fazia parte da estrutura 

cognitiva do aluno e o que lhe foi ensinado” e nesse sentido “o ensino tem que ajudar 

a estabelecer tantos vínculos essenciais e não-arbitrários entre os novos 

conhecimentos e os conhecimentos prévios quanto permita a situação” (ZABALA, 

1998, p. 37-38). 

A SD foi considerada passível de ser aplicada na Educação Básica (questão 

número 12), como indicado na figura 55. 

Entretanto, cabe a ressalva de que se considera a necessidade de realização 

das devidas adaptações nas atividades como proposto na SD.  
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Figura 55 – Dados sobre a aplicabilidade da SD na Educação Básica 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Na questão número 13 (Sugere alguma alteração na Sequência Didática? 

Qual?), foram sugeridos pelos respondentes: 

 
P4 “Não sugiro alterações, mas a possibilidade de inserir novas 
habilidades para fortalecer a interdisciplinaridade. A Sequência 
Didática é extremamente muito bem planejada, contextualizada e 
instigadora, como sugestão indicaria a possibilidade de inserir 
habilidades de outras disciplinas no quadro resumo. No geral as 
habilidades ficaram restritas as disciplinas de Ciências e Geografia, 
mas poderiam ser indicadas algumas habilidades de Matemática, 
Português, História, Inglês, Educação Física ou Artes, o que de certa 
forma deixaria mais clara as possibilidades de trabalho conjunto com 
outros docentes” 
 
L6 “Como sugestão, falando em interdisciplinaridade, seria 
interessante a proposta de um calendário de acompanhamento dos 
dias chuvosos.” 
 
L10 “Sugestões para avaliação. Tipo o que observar em cada aula? 
Colocar questões norteadoras no final de cada aula, umas 2 ou 3.” 

 
 

No momento, não se considerou a possibilidade de inserção dos objetos de 

conhecimentos e habilidades que podem ser desenvolvidas pelas atividades 

propostas na SD, assim como um calendário de acompanhamento dos dias 

chuvosos, visto que se tratava de uma proposta contida no segundo módulo de 

ensino, porém foram incluídas propostas de avaliação ao final de cada atividade.  

Na mesma questão (13), as seguintes declarações dos respondentes 

demonstram que a SD foi bem avaliada. 
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L1 “Nenhuma, a sequência está condizendo com todas as atividades 
e metodologias propostas.” 
 
P9 “Não. O desenvolvimento está excelente e o trabalho 
interdisciplinar que poderá ser realizado com este tema além de 
despertar a curiosidade dos alunos, especialmente dos anos iniciais, 
tornará o aprendizado interessante, rico e significativo.” 

 
Ainda em resposta à questão (13), destaca-se a afirmação a seguir 

 
P12 “Neste momento não, mas é possível que tendo colocado a 
sequência em prática, surjam sugestões de alteração, inclusão ou 
supressão.” 

 
Reconhece-se a necessidade de aplicação da SD, sendo esta uma etapa de 

importância para estudos posteriores. 

As atividades foram consideradas compreensíveis, assim como suas 

comandas permitem a aplicação com facilidade, foco na questão número 14, 

conforme figura 56. 

 
Figura 56 – Dados sobre as atividades que compõem a SD 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

 
Foram considerados pelos respondentes (questão número 15), que os 

materiais complementares sugeridos na SD contribuem para o desenvolvimento 

destas e de sua adaptação, quando necessário, conforme figura 57. 
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Figura 57 – Dados sobre a contribuição dos materiais complementares 

sugeridos na SD 

 
Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

As atividades práticas (experimentos) foram consideradas pelos 

respondentes, passíveis de serem aplicadas (questão número 16) como verifica-se 

na figura 58. 

Figura 58 – Dados sobre as atividades práticas contida na SD 
 
 

Fonte: Dados de pesquisa 

 
 

Segundo Praia, Cachapuz e Gil-Perez (2002) as atividades práticas 

(experimentos) devem ser consideradas como instrumentos para melhorar a 

explicação de fenômenos e não como fins em si mesmas. Estas, quando trabalhadas 

de forma investigativa devem permitir explorar as ideias dos alunos e desenvolver a 

sua compreensão conceitual, sendo sustentado por uma base teórica prévia 

informadora e orientadora da análise dos resultados, sendo delineada pelos alunos 
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para favorecer maior controle sobre a sua própria aprendizagem, assim como reflexão 

sobre as suas dificuldades e como ultrapassá-las.  

No que se refere às sugestões apresentadas dentro da perspectiva da didática 

multissensorial (questão número 17), para os respondentes estas contribuem para a 

promoção de um ensino inclusivo para alunos cegos e surdos, conforme figura 55. 

 
Figura 59 – Dados sobre os materiais inclusivos contidos na SD 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Buscou-se contemplar no material indícios de ensino multissensorial. Segundo 

Ramos (2010, p. 73), “[...] quase nunca nos damos conta de que existem outras 

percepções, [...]”. Nesse sentido, buscou-se contemplar atividades e materiais que 

favorecessem as diferentes percepções incluindo todos os alunos em suas 

especificidades de aprendizagem. 

As temáticas relativas às Ciências Ambientais permitem que o ensino 

multissensorial seja favorecido, visto tratar de fenômenos do entorno natural que 

permitem a construção de conhecimentos através de todos os sentidos.  

Na questão número 18 (O que sugere para o aprimoramento das atividades?), 

foi sugerido a troca do termo “materiais para o ensino remoto” para “ferramentas 

virtuais” (P6). 

Os demais comentários avaliaram positivamente as atividades. 

 
L1 “Todas as atividades são de fácil e simples execução, 
apesar de carregarem uma bagagem enorme de conhecimento 
por trás.” 
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L2 “Não tenho sugestões, a SD está bem completa.” 
 
L5 “Não tenho sugestão. Achei as atividades bem explicadas, 
adequadas e pertinentes.” 
 
L7 “está ótimo” 
 
P2 “Estou satisfeita” 
 
P7 “Abordagem impecável” 
 
P11 “Apenas parabenizo pelo 

trabalho” P16 “Gostei muito” 

 
A necessidade de aplicação da SD aparece novamente na resposta do P12 à 

questão número 18. 

 
P12 “talvez, após aplicar a sequência, surjam necessidades de 
alteração.” 

 
 

Foram sugeridos, na questão número 19 (Gostaria de sugerir algo relacionado 

à temática chuva para a sequência didática apresentada? O quê?): 

 
P4 “Os conteúdos são bem completos, não tenho sugestões” “o 
calendário de acompanhamento dos dias chuvosos.” 
 
P9 “Para a faixa etária da Educação Básica- anos iniciais, a Sequência 
Didática explora muito bem a temática da chuva e está com materiais 
de apoio de interesse da idade. Creio que para alunos maiores, seja 
importante outros materiais de apoio mais direcionados para essa 
fase.” 
 
P12 “Talvez uma extensão abrangendo outros fenômenos 
relacionados.” 
 
P16 “Talvez seria bom falar sobre chuva e enchentes x doenças, chuva 
e planejamento das cidades, chuva e deslizamento ” 
 
L6 “o calendário de acompanhamento dos dias chuvosos” 
 
L11 “Acredito que seria interessante acrescentar o uso de mapas e 
dados meteorológicos de forma visual, visando aproximar os alunos 
do que geralmente é apresentado nos Telejornais.” 

 
Além das respostas anteriores, na questão número 20 (O que sugere para o 

aprimoramento do material como um todo?) para o aprimoramento do material, foram 



133  

sugeridos e considerados o trabalho com “melhorar a qualidade das fotografias que 

foram ampliadas” (P20). Porém, as sugestões de trazer o “mapa mental” (P19), a “uma 

inclusão interessante talvez seria um apanhado de materiais digitais e para impressão 

em um link único, com tudo junto, como um banco de materiais” (P12) e “indicação de 

outras habilidades de disciplinas além da geografia e ciências” (P4) não foram 

possíveis considerá-las no momento, devido o tempo escasso para a finalização da 

pesquisa. Por fim, no que se refere a “Atenção quanto a poluição visual” (L11). 

As demais respostas demonstram que, embora necessite de aprimoramentos, 

o material cumpriu com o que se propôs. 

 
L1 “Tudo encaixou perfeitamente e se adequou as habilidades da 
BNCC. Experiências acessíveis e práticas, parabéns pelo excelente 
material!!” 
 
L2 “O material está lindo e a qualidade é altíssima, tanto visualmente 
quanto pedagogicamente”. 
 
L4 “Não tenho sugestões. Achei o material muito bem feito e bastante 
completo”. 
 
L6 “Achei o material incrível, bem estruturado, dez!!! parabéns!!!” L7 
“achei muito interessante” 
 
L8 “está muito didático, belo trabalho, parabéns” P8 “está tudo muito 
claro” 
 
P11 “Parabenizo” 
 
P16 “Gostei muito” 
 
P17 “Achei o material muito bom” 

 

Diante do exposto, considera-se que a Sequência Didática produzida com 

base na estratégia metodológica ACE, de acordo com a avaliação realizada junto a 

professores em formação e em atuação, pode contribuir para o ensino de temas 

relacionados as Ciências Ambientais.  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Considera-se que a pesquisa permitiu o alcance dos objetivos propostos, visto 

que a Sequência Didática baseada na estratégia teórico-metodológica Aprendizagem 

Centrada em Eventos pode, de acordo com a análise dos resultados apresentados, 

contribuir para o Ensino das Ciências Ambientais, pois ao trazer o evento para o centro 

dos processos de ensino e de aprendizagem, as temáticas e questões ambientais 

presentes nesta área de ensino permitem um ensino interdisciplinar, contextualizado 

e significativo. Além disso, como indicam os dados de pesquisa, o tema chuva se 

mostra interessante na ACE, pois permite um estudo deste fenômeno natural de forma 

que as interações e inter-relações sejam trabalhadas. 

Também no que refere a temática água, o estudo através da chuva, permite 

que esta seja desenvolvida em uma abordagem diferenciada do que se encontra no 

contexto escolar, inclusive no que se refere a inserção dos elementos CTSA no ensino 

desta temática de relevância indiscutível. 

Neste contexto, como afirma Pinto (1976, p. 1), ainda que os fenômenos 

hidrológicos mais comuns, como a chuva possa parecer suficientemente conhecido, 

devido a regularidade com que se verificam, os efeitos catastróficos causados com 

chuvas abundantes e estiagens, trazem a constatação sobre, entre outros da 

necessidade de aprofundar o seu conhecimento a respeito de tal fenômeno, assim 

como a correlação entre progresso e o grau de utilização dos recursos hídricos 

evidenciam o importante papel da de tais conhecimentos para ao seu melhor 

aproveitamento. 

A Sequência Didática, com o tema chuva a partir da abordagem ACE, foi 

construída de modo a oferecer aos professores uma proposta para compor o 

planejamento do ensino das Ciências Ambientais, porém este não substitui a atividade 

construtiva de professores e alunos, na construção do conhecimento. Nesse aspecto, 

Zabala (1998) reconhece a importância de materiais, que quando bem utilizados 

potencializam os processos de ensino e de aprendizagem, oferecem ideias e 

sugestões que podem enriquecer a prática pedagógica. 

Também foi contemplado na Sequência Didática, sugestões de materiais que 

podem favorecer a aplicação da didática multissensorial como proposta educacional
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visando a inclusão de pessoas com deficiência, visando apresentá-la aos 

professores como uma alternativa que traz imensos benefícios para o trabalho 

educacional na inclusão de alunos cegos e no aumento da qualidade da 

aprendizagem de todos os alunos. No Ensino das Ciências Ambientais, considera-

se que ao potencializar outras formas de acesso de informações, além da visual, o 

professor oferece a oportunidade de uma percepção mais ampla da ciência e do 

meio natural. 

A avaliação da Sequência Didática produzida, junto a professores e 

licenciandos, foi realizada a fim de verificar sua aplicabilidade e contribuição para o 

ensino das Ciências Ambientais e Embora esta tenha se mostrado adequada e 

passível de ser aplicada no Ensino Fundamental, esta avaliação envolve uma 

multiplicidade de aspectos, e não pode representar a heterogeneidade docente, não 

permitindo generalizações, constatações, mas sim uma série de pistas e hipóteses 

exploratórias que podem contribuir para se alcançar os objetivos da pesquisa em 

questão e para constituir temas ou focos de análise potenciais para novas 

investigações. 

Uma dessas possibilidades se remete a novos estudos, tanto no que diz 

respeito a estratégia metodológica ACE, visto ser nova e pouco disseminada, quanto 

da perspectiva CTSA, ambas como uma possibilidade para o Ensino das Ciências 

Ambientais. Nesta questão, foi evidenciado que o professor carece de formação que 

permita acompanhar os estudos e pesquisas nesta área educacional e nos 

processos de ensino e de aprendizagem em geral, de forma mais fundamentada. A 

educação, a sociedade estão em constante movimento, o que leva a própria função 

social da escola a se modificar, o que justifica essa necessidade de formação 

contínua. 

A pandemia da Covid-19 apresentou dificuldades à pesquisa, principalmente 

para coleta de dados, impossibilitando qualquer tentativa de aplicação da SD em 

uma sala de aula da Educação Básica, uma etapa que poderá ser melhor explorada 

futuramente, produzindo demais dados sobre as contribuições desse material para 

o Ensino de Ciências Ambientais. 

Por fim, como resposta a questão de pesquisa, considera-se, através da 

análise qualitativa dos dados que um material didático (Sequência Didática) que 

contempla a metodologia ACE pode contribuir para um ensino mais contextualizado
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do tema água junto ao Ensino Fundamental na medida que possibilita o 

desenvolvimento de várias dimensões, entre elas, pontua-se a científica, 

tecnológica, social e ambiental do evento selecionado, possibilitando de forma 

mais efetiva as mudanças no ensino, em especial das Ciências Ambientais, que 

tanto se almeja, conduzindo-o ao cumprimento de seu papel de uma formação 

integral e cidadã.



137  

REFERÊNCIAS 
 
ACEVEDO DÍAZ, J. A. Educación tecnológica desde una perspectiva CTS: una breve 
revisión del tema. Alambique: didáctica de las ciencias experimentales, Barcelona, v. 
2, n. 3, p. 75-84, 1995. 
 
ANJOS, P. T. A. dos; CAMARGO, E. P. de. Didática multissensorial e o ensino 
inclusivo de ciências. Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnologia, v. 17, p. 192- 
196, 2011. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/134773>. 
 

ANTUNES, Arnaldo. As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1996. 
 
ASSIS, L. F. S. Interdisciplinaridade: Necessidade das Ciências Modernas e 
Imperativo das Questões Ambientais. Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. 
São Paulo: Signus Editora, 2000, p. 171 – 184. 
 
AULER, D. Interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade no contexto da formação 
de professores de Ciências. Tese. 2002. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82610 
 
AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-sociedade: pressupostos para o contexto 
brasileiro. Ciência & Ensino, vol. 1, número especial, novembro de 2007. 
 
AULER, D.; BAZZO, W. A. Reflexões para a implementação do movimento CTS no 
contexto educacional brasileiro. Ciência & Educação, Bauru, v. 7, n. 1. p. 1-13, 2001. 
 
BALBINO, M. R. Webinário de Formação de Professores (2020: Piracicaba, SP). Os 
desafios para ensinar e aprender: livro de resumos [recurso eletrônico] / edição de 
Taitiâny Kárita Bonzanini e Siglea Sanna N. Freitas Chaves. - Piracicaba: 
ESALQ/USP, 2020. 459 p. Realizado em 19 de novembro de 2020, Piracicaba, SP. 
Disponível em: https://www.even3.com.br/wformacaoprofessores/ ISBN: 978-65- 
87391-03-8 DOI: 10.11606/9786587391038 
 
BALLESTERO, A. Multissensorialidade no Ensino. Semana de artes visuais do 
Recife, 10 a 16 de Setembro de 2006. 
 
BALLESTERO, A. Multissensorialidade no Ensino de desenho a cegos. 
Dissertação de Mestrado apresentada à Escola de Comunicações e Artes, 
Universidade de são Paulo, SP, 2002 121 p. 

BARROS, A. J. P.; LEHFELD, N. A. S. Um guia para a inicialização científica – São 
Paulo: McGraw-Hill, 1986. 
 
BAZZO, Walter Antonio. A pertinência de abordagens CTS na educação tecnológica. 
OEI Ediciones - Revista Iberoamericana de Educación - Número 28. 2002.  
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação – Uma introdução 
à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora; 1994. 
 
BORDENAVE, J. P; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-aprendizagem. 

http://hdl.handle.net/11449/134773
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/82610
https://www.even3.com.br/wformacaoprofessores/


138  

 

Petrópolis. RJ: Vozes, 2001. 
 
BORILLE, J. M.; BEHENS, M. A. A Aprendizagem Centrada em Evento (ACE) como 
estratégia didática de ensino para a abordagem CTS (Ciência, Tecnologia e 
Sociedade) nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. XIII Congresso Nacional de Educação EDUCERE, 2017. < Disponível 
em: <https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/26204_13060.pdf> 
 
BORUCHOVITCH, E. Inteligência e motivação: perspectivas atuais - A motivação do 
aluno: contribuições da psicologia contemporânea / organizadores Evely 
Boruchovitch e José Aloyseo Bzuneck. - Petrópolis, RJ: Vozes, 2001- p 96-115. 
 
BORUCHOVITCH, E.; COSTA, E. R. O impacto da ansiedade no rendimento escolar 
e na motivação de alunos - A motivação do aluno: contribuições da psicologia 
contemporânea / organizadores Evely Boruchovitch e José Aloyseo Bzuneck. - 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, P 134-147 
 
BORUCHOVITCH, E. A motivação para aprender de estudantes em cursos de 
formação de professores. Students learning motivation in teachers training courses. 
Revista Educação, Porto Alegre, v.31, 2008. Disponível em 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/2754 Acesso em 
12/10/2014. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 
MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec. 
gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Capes. Documento de Área: Ciências Ambientais/ Brasília: Capes, 
2013. Disponível em: http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/ 
Docs_de_area/Ciencias_Ambientais_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior - Capes. Documento de Área Ciências Ambientais. / Brasília: Capes, 
2016. 
 
BZUNECK J. A. A motivação do aluno: aspectos introdutórios –A motivação do 
aluno: contribuições da psicologia contemporânea / organizadores Evely 
Boruchovitch e José Aloyseo Bzuneck. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2001, P 9-36. 
 
CABRAL , N. F. Sequências didáticas: estrutura e elaboração. Belém: SBEM / 
SBEM-PA, 2017. 104 p. 
 
CAMANO, 1995 
 
CAMARGO, E. P. Alunos com deficiência visual em um curso de química: Fatores 
atitudinais como dificuldades educacionais, VI Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciência – VI ENPEC, Florianópolis, 2007. 
 
CAMARGO, E. P. O ensino de física no contexto da deficiência visual: elaboração e 
condução de atividades de ensino de Física para alunos cegos e com baixa visão. 

https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/26204_13060.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/2754
http://basenacionalcomum.mec/
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/%20Docs_de_area/Ciencias_Ambientais_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf
http://capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/%20Docs_de_area/Ciencias_Ambientais_doc_area_e_comiss%C3%A3o_block.pdf


139  

Campinas, SP, 2005. 
 
CAPECHI, M. C. V. M.; CARVALHO, A. M. P. Interações discursivas na construção 
de explicações para fenômenos físicos em sala de aula. VII Encontro sobre Teoria 
e Pesquisa em Ensino de Física, Florianópolis, 2000. 
 
CARLINI, A. L., RAMOS, M. P. A avaliação do curso. Educação a Distância o Estado 
da Arte. In: LITTO, F. M.; FORMIGA, M. M. M. Educação a distância: o estado da 
arte. São Paulo: Pearson Education, 2009 p.161-166. 
 
CARVALHO, A. M. P. Habilidades de Professores Para Promover a Enculturação 
Científica. Contexto & Educação. n. 77, 2007, p. 25-49. 
 
CAVENAGHI, A. R. A., BZUNECK, J. A. A Motivação de alunos adolescentes 
enquanto desafio na formação do professor – 2009. Disponível em 
http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2009/1968_1189.pdf 
 
CHAER, G.; DINIZ, R.R.P.; RIBEIRO, E. A. A técnica do questionário na Pesquisa 
Educacional. Evidência, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011. Disponível em 
https://www.uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/evidencia/article/view/201/187. Acesso em 
14/09/2019. 
 
CHASSOT, A. Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação. Ijuí: 
editora Unijuí, 2000. 
 
CHASSOT, A. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 5 
ed. Ijuí: Unijuí, 2011, p.368. 
 
CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para   a   inclusão social. 
Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 22, p. 89-100, 2003. 
 
COSTA, V. L.; Interdisciplinaridade e Sociedade. Interdisciplinaridade em Ciências 
Ambientais. São Paulo: Signus Editora, 2000, p. 185 - 196. 
 
CRUZ, S. M. S. C. de S. Aprendizagem Centrada em Eventos: uma experiência 
com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade no Ensino Fundamental. Tese 
(Doutorado em Educação) – Centro de educação. Florianópolis: UFSC, 2001 
<Disponível em:https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/81926> 
 
CRUZ, S. M. S. C.; ZYLBERSZTAJN, A. O enfoque ciência, tecnologia e sociedade 
e a aprendizagem centrada em eventos. In: PIETROCOLA, M. (Org.). Ensino de 
física: conteúdo e epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: Ed. da 
UFSC, 2001. p. 171-196. 
 
CRUZ, S. M. S. C.; ZYLBERSZTAJN, A. El accidente radioactivo de Goiania: una 
experiencia en la enseñanza de CTS utilizando el Aprendizaje Centrado en Eventos. 
Revista de Enseñanza de la Física. Vol. 13 Nº 1, p. 35 – 44, 2000. 
 
FISCHER, M. L. F.; CUNHA, T. R.; ROSANELI C. F.; MOLINARDI, R. B.; Crise hídrica 
em publicações científicas: olhares da bioética ambiental DOI:10.4136/ambi-
agua.1879 Received: 04 Mar. 2016; Accepted: 27 Apr. 2016 Anor Sganzerla Rev. 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2009/1968_1189.pdf
https://www.uniaraxa.edu.br/ojs/index.php/evidencia/article/view/201/187
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/81926


140  

 

Ambiente. Água vol. 11 n. 3 Taubaté – July / Sep. 2016 
 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa; trad. Sandra Netz – 2ed. – Porto 
Alegre: Bookman, 2004. 
 
FOUREZ, G. Crise no ensino de ciências? Investigações em Ensino de Ciências. 
Porto Alegre, v. 8, n. 2, p. 109-123, 2003. 
 
FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Paz e Terra, 1967, 
150 p. 
 
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17ª. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. GIL, 
A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
GIL PÉREZ, D. et al. Para uma imagem não deformada do trabalho científico. Ciência 
& Educação, Bauru, v. 7, n. 2, p. 125-153, 2001. 
Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf>. 
 
GIORDAN, M. Planejamento do Ensino de Ciências. Curso de Licenciatura em 
Ciências USP/ UNIVESP, 2010. 
 
GIORDAN, M. GUIMARÃES, Y. A. F. Estudo Dirigido de Iniciação à Sequência 
Didática. Especialização em Ensino de Ciências, Rede São Paulo de Formação 
Docente (REDEFOR). Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2012. 
 
GIORDAN, M. GUIMARÃES, Y. A. F. e MASSI, L. Uma análise das abordagens 
investigativa de trabalhos sobre sequências didáticas: Tendências no ensino de 
Ciências. VIII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2012. 
 
GUIMARÃES, S. E. R. Motivação intrínseca, extrínseca e o uso de recompensas em 
sala de aula - A motivação do aluno: contribuições da psicologia contemporânea 
/ organizadores Evely Boruchovitch e José Aloyseo Bzuneck. - Petrópolis, RJ: Vozes, 
2001, 37-57. 
 
GUIMARÃES, S. E. R. A organização da escola e da sala de aula como determinante 
da   motivação   intrínseca   e    da    meta    aprender    -    A    motivação    do aluno: 
contribuições da psicologia contemporânea / organizadores Evely Boruchovitch e 
José Aloyseo Bzuneck. - Petrópolis, RJ : Vozes, 2001, 78-95. 
 
GUIMARÃES, Y. A. F. E. GIORDAN, M. Instrumentos para construção e validação de 
sequências didáticas em um curso a distância de formação continuada de professores. 
VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 2012. 
 
LEFF, E. Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber 
Ambiental - Interdisciplinaridade em Ciências Ambientais. São Paulo: Signus 
Editora, 2000, p. 185  - 196. 
 
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1990. 
 
LORENZETTI, L.; DELIZOICOV, D. Alfabetização científica no contexto das séries 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n2/01.pdf


141  

iniciais. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências, Belo Horizonte, v. 3, n. 1, p. 
37-50, jun. 2001. 
 
LUZ, R.; QUEIROZ, M. B. A.; PRUDÊNCIO, C. A. V. CTS ou CTSA: o que (não) 
dizem as pesquisas sobre educação ambiental e meio ambiente? Alexandria: 
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia. UFSC, Florianópolis, Santa 
Catarina, Brasil v.12 n. 1 (2019) <Disponível em: 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-
5153.2019v12n1p31 
 
LÜDKE, M. e ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. São Paulo: EPU, 1986 
 
MAESTRELLI, S. G.; LORENZETTI, L. As relações CTSA nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental: analisando a produção acadêmica e os livros didáticos Amazônia. 
Revista de Educação em Ciências e Matemática | v.13 (26) Jan-Jun 2017. p.05-
21 
 
MARANDINO, M. Tendências Teóricas e Metodológicas no Ensino de Ciências, 
Ensino de Ciências II. Curso de Licenciatura em Ciências USP/ UNIVESP, 2010. 
 
MARCELO GARCIA, C. Formação de professores. Para uma mudança 
educativa. Porto: Porto Editora, 1999. 
 
MARIN, F. R. Clima e ambiente: introdução à climatologia para ciências ambientais 
I Fábio Ricardo Marin, Eduardo Delgado Assad, Felipe Gustavo Pilau. - Campinas, 
SP: Embrapa Informática Agropecuária, 2008. 127 p 
 
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 3. Ed. 
São Paulo: Atlas, 1999. 
 
MARENGO, J. A. Água e mudança climática. Estudos Avançados, 2008 
 
MARENGO, J. A. et al. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em São Paulo. Revista 
USP São Paulo, n. 106, p. 31-44, julho/agosto/setembro, 2015 
 
MARTINS, H. H. T. S., Metodologia qualitativa de Pesquisa. Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 30, n.2, p. 289-300, maio/ago. 2004 
 
MILLER, G. T. Ciência Ambiental. 14 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015 
MILLER, G. T. Ciência Ambiental. 11 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012 
MINAYO, M. C. de S. (org.). Ciência, Técnica e Arte: O Desafio da Pesquisa 
Social. Pesquisa Social. Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 
2001, p. 9 - 31. 
 
NETO, O. C., O trabalho de campo como descoberta e criação. Pesquisa Social. 
Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 52 - 67. 
 
NOBRE, C. A. Fundamentos científicos das mudanças climáticas / Carlos A. 
Nobre, Julia Reid, Ana Paula Soares Veiga. – São José dos Campos, SP: Rede 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/issue/view/2753
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/issue/view/2753
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2019v12n1p31
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria/article/view/1982-5153.2019v12n1p31


142  

 

Clima/INPE, 2012. 44 p. 
 
OLIVEIRA, R. A.; SILVA, A. P. B. História da ciência e ensino de física: uma análise 
meta-historiográfica. In: PEDUZZI, L. O. Q.; MARTINS, A. F. P.; FERREIRA, J. M. H. 
(Orgs.). Temas de história e filosofia da ciência no ensino. Natal: Ed. UFRN, 
2012. p. 41-64. 
 
PACCA, J. L. A. A lei da inércia: planejamento pedagógico e aprendizagem. 1 ed. 
Curitiba: Appris, 2018. 
 
PFUETZENREITER, M. R. O ensino de temas relacionados à saúde utilizando a 
Aprendizagem Centrada em Eventos. V Encontro Nacional de Pesquisa em 
Educação em Ciências. Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em 
Ciências. Atas do V ENPEC - Nº 5. 2005 - ISSN 1809-5100 <Disponível em: 
http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/venpec/conteudo/artigos/3/pdf/p79.pdf> 
 
PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; BAZZO, W. A. Ciência, tecnologia e 
sociedade: a relevância do enfoque CTS para o contexto do ensino médio. Ciência & 
Educação, v.13, n. 1, p.71-74, 2007. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/vl1n1a5.pdf. Acesso em: 21 jun. 2008. 
 
PINTO, N. L. S. Hidrologia Básica. São Paulo, Edgar Blücher, 1976. 
 
PHILIPPI JR., A.; TUCCI, C. E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. A; 
Interdisciplinaridade como αtributo da C&T - Interdisciplinaridade em Ciências 
Ambientais. São Paulo: Signus Editora, 2000. 
 
PRAIA, J., CACHAPUZ, A. e GIL-PÉREZ, D. (2002). A Hipótese e a Experiência 
Científica em Educação em Ciência: contributos para uma reorientação 
epistemológica. Ciência & Educação, 8 (2), 253-262. 
 
RAMOS, R. Inclusão na Prática: estratégias eficazes para a educação inclusiva. São Paulo: 
Summus Editorial, 2010. 
 
RICARDO, E. C. Educação CTSA: obstáculos e possibilidades 
para sua implementação no contexto escolar. Ciência & Ensino, vol. 1, número 
especial, novembro de 2007. Disponível em: https://fasam.edu.br/wp- 
content/uploads/2020/07/Educa%C3%A7%C3%A3o-CTSA.pdf 
 
RICARDO, E. C. Ciência, Ciência Aplicada e Tecnologia. Curso de Licenciatura em 
Ciências USP/ UNIVESP, 2010. 
 
RODRIGUES, M. H. S.; PINON, J. de C. S.; LOPES, S. S.; SOUZA, N. S. B. 
Estudando o Fenômeno das Marés na Praia de Ajuruteua-Pará: Uma Proposta de 
Ensino a Partir da Aprendizagem Centrada em Eventos. XI Encontro Nacional de 
Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, SC – 3 a 6 de julho de 2017. <Disponível em: 
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0675-1.pdf> 
 
RODRIGUES, M. J.; VIEIRA, R. M. Programa de formação de educadoras de infância: 
seu contributo para a (re)construção de conceções ciência-tecnologia-sociedade. 

http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/venpec/conteudo/artigos/3/pdf/p79.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/vl1n1a5.pdf
https://fasam.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Educa%C3%A7%C3%A3o-CTSA.pdf
https://fasam.edu.br/wp-content/uploads/2020/07/Educa%C3%A7%C3%A3o-CTSA.pdf
http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/resumos/R0675-1.pdf


143  

Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vigo, v. 3, n. 11, p. 501-520, 
2012. Disponível em 
<http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen11/REEC_11_3_2_ex664.pdf>. Acesso em: 
1 jan 2021. 
 
ROMANOWSKI, J. P., ENS, R. T. As pesquisas denominadas do tipo "estado da 
arte" em educação. Revista Diálogo Educacional [en linea]. 2006, 6 (19), 37-50 
[fecha de Consulta       8       de       Mayo       de       2021]. ISSN:        1518-3483. 
Disponível em: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116275004 
 
ROTOGINE. Aproveitamento de Água de Chuva, 2010. Disponível em: 
http://www.rotogine.com.br/site/?page_id=277 
 
SAMAGAIA, R.; PEDUZZI, L. O. Q. Uma experiência com o projeto Manhattan no 
ensino fundamental. Ciência & Educação, Bauru, v. 10, n. 2, p. 259-276, 2004. 
Disponível em: file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Dialnet- 
UmaExperienciaComOProjetoManhattanNoEnsinoFundamen-5274364%20(1).pdf 
 
SANTOS, W. L. P. dos; MORTIMER, E. F. Uma Análise de pressupostos Teóricos 
da Abordagem C-T-S (Ciência-Tecnologia-Sociedade) No contexto da Educação 
Brasileira. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências, V. 2, N. 2, P.133-162, 
2000. Http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s1983-
21172000000200110 
 
SANTOS, W. L. P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS 
em uma perspectiva crítica. Ciência & Ensino, v. 1, p. 1-12, 2007. 
 
SANTOS, M. E. N. V. M., Encruzilhadas de mudança no limiar do século XXI Co- 
construção do saber científico e da cidadania via Ensino CTS de Ciências. II 
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 1999, 
http://fep.if.usp.br/~profis/arquivos/iienpec/Dados/trabalhos/A39.pdf 
 
SANTOS, W. L. P.; MORTIMER, E. F. Tomada de decisão para ação social 
responsável no ensino de ciências. Ciência & Educação, Bauru, v. 7, n. 1, p. 95-
111, 2001. 
 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P, Alfabetização científica desde as primeiras 
séries do ensino fundamental – em busca de indicadores para a viabilidade da 
proposta, Atas Eletrônica do XVII SNEF. Simpósio Nacional de Ensino de Física, 
São Luiz, p. 1 – 10, 2007. 
 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Almejando a Alfabetização Científica no 
Ensino Fundamental: A Proposição e a Procura de Indicadores no Processo. 
Investigações em Ensino de Ciências. n.13, 2008, p. 333-352. 
 
SASSERON, L. H., CARVALHO, A. M. P, Alfabetização Científica: uma revisão 
bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências – V16(1), pp. 59-77, 2011 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/844768/mod_resource/content/1/SASSERO 
N_CARVALHO_AC_uma_revis%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica.pdf 
 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=189116275004
http://www.rotogine.com.br/site/?page_id=277
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-21172000000200110
http://fep.if.usp.br/%7Eprofis/arquivos/iienpec/Dados/trabalhos/A39.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/844768/mod_resource/content/1/SASSERON_CARVALHO_AC_uma_revis%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/844768/mod_resource/content/1/SASSERON_CARVALHO_AC_uma_revis%C3%A3o_bibliogr%C3%A1fica.pdf


144  

 

SASSERON, L. H. Alfabetização científica no ensino fundamental: estruturas e 
indicadores deste processo em sala de aula. Tese (Doutorado em Educação) - 
Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. 
 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Alfabetização científica: uma revisão 
bibliográfica. Investigações em Ensino de Ciências. Porto Alegre, v. 16, n. 1, p. 59- 
77, 2011a. 
 
SASSERON, L. H.; CARVALHO, A. M. P. Construindo argumentação na sala de aula: 
a presença do ciclo argumentativo, os indicadores de alfabetização científica e o 
padrão de Toulmin. Ciência & Educação, Bauru, v. 17, n. 1, p. 97-114, 2011b. 
 
SEDANO, L.; OLIVEIRA, C. M. A. de; SASSERON, L. H. Análise de sequências 
didáticas de ciências: enfocando o desenvolvimento dos argumentos orais, da escrita 
e da leitura de conceitos físicos entre alunos do ensino fundamental. XII Encontro de 
Pesquisa em Ensino de Física – Águas de Lindóia – 2010. 
 
SILVA, K, M, A. et.al. Abordagem CTSA no ensino de Ciências: análises dos últimos 
anais dos Encontros de Ensino de Ciências e Biologia no Brasil. VI Enebio e VII Erebio 
Regional 3. Revista da SBEnBio – número 9, 2016. 
 
SOLER, M. A. Didáctica multisensorial de las ciencias: un nuevo método para 
alumnos ciegos, deficientes visuales, y también sin problemas de visión. 
Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 1999. 
 
SOUZA, I. B. de. A compreensão de alunos do ensino médio sobre as relações 
CTSA e a preservação de um ecossistema terrestre a partir de uma 
aprendizagem centrada em eventos. 2015. 69 f. Dissertação (mestrado) - 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências, 2015. 
<Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/134044>. 
 
SOUZA, A. J. de; ARAÚJO, M. S. T. de. A produção de Raios X contextualizada por 
meio do enfoque CTS: um caminho para introduzir tópicos de FMC no ensino médio. 
Educar, Curitiba, n. 37, p. 191-209, maio/ago. 2010. Editora UFPR <Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/er/a/b8BxvpWbBnKcH5sPqyPKWmt/abstract/?lang=pt> 
 
TEIXEIRA, P. M. M., A Educação Científica sob a perspectiva da Pedagogia Histórico- 
Crítica e do Movimento C.T.S. no Ensino de Ciências. Ciência & Educação, v. 9, n. 
2, p. 177-190, 2003. 
 
TEIXEIRA, F. M. Alfabetização científica: questões para reflexão. Ciência & 
Educação, Bauru, v. 19, n. 4, p. 795-809, 2013. 
 
TRIVELATO, S. L. F. Ensino de ciências e o movimento CTS: (ciência/tecnologia/ 
sociedade). In: Escola de verão para Professores de Prática de Ensino de Física, 
Química e Biologia, 3, 1994, Serra Negra. São Paulo: FEUSP, 1995. 
 
TRIVELATO, S. L. F. Educação em Ciências. Curso de Licenciatura em Ciências 
USP/ UNIVESP, 2010. 
 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/134044
https://www.scielo.br/j/er/a/b8BxvpWbBnKcH5sPqyPKWmt/abstract/?lang=pt


145  

VÁZQUEZ, A.; MANASSERO, M. A. La selección de contenidos para enseñar 
naturaleza de la ciencia y tecnología (parte 2): una revisión desde los currículos de 
ciencias y la competencia PISA. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación 
de las Ciencias, Cádiz, v. 9, n. 1, p. 32-53, 2012. Disponível em: 
<https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/2750>. Acesso em: 3 out. 2018. 
 
WATTS, M., ALSOP, S., ZYLBERSZTAJN, A., SILVA, S. M., ‘Event-centred-learning’: 
an approach to teaching science technology and societal issues in two countries. 
International Journal of Science Education. V. 19, n. 3, pp. 341 – 351, 1997. 
<Disponível em: http://dx.doi.org/10.1080/0950069970190306> 
 
WALGENBACH, W.; MARTINS, R. P.; BARBOSA, F. A. R. Modos Operativos de 
Integração Disciplinar nas Ciências Ambientais - Interdisciplinaridade em Ciências 
Ambientais. São Paulo: Signus Editora, 2000, p. 211 - 245. 
 
ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar/ Antoni Zabala; tradução Ernani F. 
da F. Rosa - Porto Alegre: Artmed, 1998

http://dx.doi.org/10.1080/0950069970190306


146  

 

ANEXO 1 
 
QUESTIONÁRIO 1 
 
 
Aprendizagem Centrada em Eventos: uma prática para a sala de aula 

1 - O que te motivou a participar do Minicurso “Aprendizagem Centrada em Eventos: 

uma prática para a sala de aula?” 

( ) O título, por despertar curiosidade;  

( ) O interesse sobre a estratégia didática “Aprendizagem Centrada em Eventos”;  

( ) A apresentação de uma prática para sala de aula. 

 
2 - Indique qual seu nível de conhecimento a respeito dos seguintes temas, 

utilizando: 1 = Não conheço; 2 = Conheço pouco; 3 = Conheço bem; 4 = Tenho 

domínio 

( ) Estratégia didática “Aprendizagem Centrada em Eventos” 

( ) Abordagem CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

( ) Alfabetização Científica 

 
3 - Enumere as alternativas abaixo, seguindo a escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz 

e “5” - satisfaz plenamente: 

( ) Ensino contextualizado  

( ) Ensino significativo 

( ) Ensino interdisciplinar 

( ) Promover a alfabetização científica 
 
 
4 - A utilização do evento “chuva” na “Aprendizagem Centrada em Eventos” 

possibilita contribuir para: 

( ) A abordagem CTSA – Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 

( ) A Sequência Didática apresentada no minicurso; 

( ) Algumas das Atividades apresentadas no minicurso; 

( ) A aplicação da estratégia didática “Aprendizagem Centrada em Eventos”; 

( ) O ensino da temática “água” como conteúdo curricular da Educação Básica.
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ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO 2 - DIAGNÓSTICO PARA ATIVIDADE FORMATIVA - 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

1 – TCLE 
 
 

2 - Idade 

( ) 20 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) 51 a 60 anos 

( ) Mais de 60 anos 
 
 

3- Nível de escolaridade  

( ) Graduação 

( ) Especialização e/ou cursando  

( ) Mestrado e/ou cursando 

( ) Doutorado e/ou cursando 
 
 

4- Tempo de atuação  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos 

( )11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos 

( ) Mais de 20 anos 
 
 

5- Segmento que atua (caso necessário, você pode assinalar mais de uma 

opção)  

( ) Educação Infantil 

( ) Educação Básica - anos iniciais  

( ) Educação Básica - anos finais 

( ) Ensino Médio 

( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA)  
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(   ) Ensino Técnico  

(   ) Ensino Superior 

(   ) Coordenação Pedagógica  

(   ) Direção 

(   ) Supervisão  

(   ) Outro 

 
6- Disciplina que leciona

 _________________________________________________________________ 

 

7– Nível de Escolaridade  

 _________________________________________________________________ 

 
Conhecimentos Prévios 

8- Conhece o que é uma Sequência Didática? Pode exemplificar ou apresentar 

brevemente o que conhece sobre o assunto? 

__________________________________ __ ________________________  

8.1- Utiliza ou já utilizou uma Sequência Didática em suas aulas? 
 

 

8.2 - Se a resposta anterior (8.1) foi "sim", descreva brevemente como a Sequência 

Didática foi utilizada (em qual disciplina, por quantas aulas, quais objetivos...)  

____________________________________  _____ 

8.3 - Se a resposta a questão 8.1 foi "não", qual o motivo?  

_ __ _____ 

9- Que materiais costuma utilizar no trabalho diário?  

______________________________________________ ___________________  

10 - Trabalhar o tema água tem qual importância em seu planejamento? 

___________________________________________________________________ 

10.1- Qual metodologia e recursos utiliza para trabalhar o tema água em 

sala de aula? 
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10.2- Você considera que os materiais didáticos disponíveis na escola encontrados 

em buscas para seu planejamento são suficientes para trabalhar o tema água? Sente 

necessidade de algum tipo de material? Qual? 

______________________________________________________________ _    

11- Sabe explicar o que é a perspectiva CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade- 

Ambiente)? 

__________________________________________________________________ 

11.1 - Já utilizou alguma atividade envolvendo a perspectiva CTSA? 

___________________________________________________________________ 

11.2 - Se respondeu que sim na questão anterior (11.1), pode explicar 

brevemente como trabalhou em sala de aula a perspectiva CTSA? 

  

12 - O que entende por interdisciplinaridade? 

  

12.1-Trabalha interdisciplinarmente? Como? 

  

12.2- Que demandas ou necessidades possui para organizar uma atividade 

interdisciplinar? 

___________________________________________________________________ 

13 - Já trabalhou com materiais inclusivos em sala de aula? Que materiais usou? 

Como fez? 

__________________________________________________________________ 

14 - Você conhece a estratégia metodológica "Aprendizagem Centrada em Eventos 

- ACE"? 

  

14.1 - Se respondeu "sim" apresente brevemente a estratégia ACE. 

  

14.2 - Você já utilizou a ACE em sala de aula? 
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15 - Qual sua expectativa sobre a participação na Atividade Formativa? 
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ANEXO 3 
 
QUESTIONÁRIO 3 - AVALIAÇÃO DO PRODUTO DE PESQUISA APLICADO AOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Questões Sociodemográficas e Formação 
 
2 – Idade 

( ) 20 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) 51 a 60 anos 

( ) Mais de 60 anos 
 
 

3 - Nível de escolaridade  

( ) Graduação 

( ) Especialização e/ou cursando 

( ) Mestrado e/ou cursando 

( ) Doutorado e/ou cursando 
 
 

4 - Tempo de atuação  

( ) 1 a 5 anos 

( ) 6 a 10 anos 

( )11 a 15 anos 

( ) 16 a 20 anos 

( ) Mais de 20 anos 
 
 

5 - Segmento que atua (caso necessário, você pode assinalar mais de uma opção) 

( ) Educação Infantil 

( ) Educação Básica - anos iniciais  

( ) Educação Básica - anos finais 

( ) Ensino Médio  

( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

( ) Ensino Técnico 

( ) Ensino Superior 



152  

 

(   ) Coordenação Pedagógica  

(   ) Direção 

(   ) Supervisão  

(   ) Outro 

 
6- Disciplina que leciona? 
 
 

 
 

Sobre a "Apresentação" 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. O material a 

ser analisado é um Produto do Mestrado, "Chuva: um evento e múltiplas 

aprendizagens", organizado no formato de uma Sequência Didática, para conhecer e 

analisar o material "clique aqui para baixar o arquivo" acesse o seguinte link: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG 

Fica proibida a reprodução de quaisquer partes do material, visto que está em 
fase de construção. Após finalizado, como forma de agradecimento, uma cópia 
será enviada para seu e-mail. 
 
6 - A "Apresentação" (p. 9 - 12) está clara, ou seja, de fácil compreensão. 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
7 - Sente falta de algum aspecto na "Apresentação" (p. 9 - 12) que 

poderia ser abordado? Qual? 
 

 
 

8 - Sugere alguma alteração no texto da "Apresentação" (p. 9 - 12)? 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG
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Questões sobre a organização do material 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

 
9 - O quadro resumo que antecede cada atividade facilita no planejamento do 

professor (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
10 - As informações dispostas na lateral direita são uteis (escala de 1 a 5, onde “1” - 

não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
11 - As ilustrações estão adequadas (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - 

satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
12 - Sugere alguma alteração na organização do material? Qual? 

 
 

 
 

Questões sobre a Sequência Didática 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

 
13- O material contempla o que se espera para uma Sequência Didática (escala de 

1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
14- Os aspectos CTSA estão inseridos de forma adequada na Sequência Didática 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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15- A Sequência Didática contribui para promover um ensino interdisciplinar 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
16- A Sequência Didática contribui para promover um ensino contextualizado e 

significativo (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente).  

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

 
17- A Sequência Didática é passível de ser aplicada na Educação Básica 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 

18- Sugere alguma alteração na Sequencia Didática? Qual? 
 
 

 

Questões sobre as atividades 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

 
19- As atividades estão compreensíveis e suas comandas permitem a aplicação 

com facilidade (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
20- Os materiais complementares sugeridos contribuem para o 

desenvolvimento das atividades e a adaptação destas quando necessário (escala de 

1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
21- As atividades práticas (experimentos) são passíveis de serem aplicados 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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22- As sugestões apresentadas nas atividades contribuem para a promover um 

ensino inclusivo, principalmente para alunos cegos e surdos (escala de 1 a 5, onde 

“1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
23- O que sugere para o aprimoramento das atividades? 
 
 

 
 

Questões sobre o tema da Sequência Didática 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que 

apresentam uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz 

plenamente. 

24- Gostaria de sugerir algo relacionado a temática "chuva" para a 

Sequência Didática apresentada? O quê? 
 
 
 

25- O que sugere para o aprimoramento do material como um todo? 
 
 

 
 

Muito obrigada pela participação!
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ANEXO 4 
 
QUESTIONÁRIO 2 – DIAGNÓSTICO PARA ATIVIDADE  FORMATIVA -  
LICENCIANDOS 
 
1- TCLE 
2- Curso ________________________________________________________ 
 
Conhecimentos Prévios 
 
 

3-Conhece o que é uma Sequência Didática? 

 

4-Pode exemplificar ou apresentar brevemente o que conhece sobre o assunto? 

 

5-Já produziu e/ou aplicou uma Sequência Didática? 

 

6-Se a resposta anterior (5) foi "sim", descreva brevemente como a Sequência 

Didática foi produzida/aplicada (em qual disciplina, por quantas aulas, quais 

objetivos...) 

 

 

 

7-Sabe explicar o que é a abordagem CTSA? 
 
 

8-Você conhece a estratégia metodológica "Aprendizagem Centrada em Eventos - 

ACE"? 
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ANEXO 5 
 
 
QUESTIONÁRIO 3 - AVALIAÇÃO DO PRODUTO DE PESQUISA APLICADO AOS 

LICENCIANDOS 

1 – TCLE 
 
Agradeço sua participação na avaliação do Produto de Pesquisa! 

 
Nome:
 
  
E-mail:  
  

 
Sobre a "Apresentação" 

 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 
O material a ser analisado é um Produto do Mestrado, "Chuva: um evento e múltiplas 
aprendizagens", organizado no formato de uma Sequência Didática, para conhecer e 
analisar o material "clique aqui para baixar o arquivo" acesse o seguinte link: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_- 
iPa9bY9IsLibG 
Fica proibida a reprodução de quaisquer partes do material, visto que está em fase 

de construção. Após finalizado, como forma de agradecimento, uma cópia será 

enviada para seu e-mail. 

 
6 - A "Apresentação" (p. 9 - 12) está clara, ou seja, de fácil compreensão. (escala de 

1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
7 - Sente falta de algum aspecto na "Apresentação" (p. 9 - 12) que poderia ser 

abordado? Qual? 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DUsen4iOEKEnfk0ce_-iPa9bY9IsLibG
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8 - Sugere alguma alteração no texto da "Apresentação" (p. 9 - 12)? 
 
 

 
 

Questões sobre a organização do material 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

 
9 - O quadro resumo que antecede cada atividade facilita no planejamento do 

professor. (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
10 - As informações dispostas na lateral direita são uteis. (escala de 1 a 5, onde 

“1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
11 - As ilustrações estão adequadas. (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e 

“5” - satisfaz plenamente) 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
12 - Sugere alguma alteração na organização do material? Qual? 
 
 

 
 

Questões sobre a Sequência Didática 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

 
13- O material contempla o que se espera para uma Sequência Didática. (escala de 1 

a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
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14- Os aspectos CTSA estão inseridos de forma adequada na Sequência Didática 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
15- A Sequência Didática contribui para promover um ensino interdisciplinar (escala 

de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
16- A Sequência Didática contribui para promover um ensino contextualizado e 

significativo (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). ( 1 

) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

 
17- A Sequência Didática é passível de ser aplicada na Educação Básica (escala de 

1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
18- Sugere alguma alteração na Sequencia Didática? Qual? 

 
 

 
 

Questões sobre as atividades 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

19- As atividades estão compreensíveis e suas comandas permitem a aplicação com 

facilidade (escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
20- Os materiais complementares sugeridos contribuem para o desenvolvimento das 

atividades e a adaptação destas quando necessário (escala de 1 a 5, onde “1” - não 

satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  
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21- As atividades práticas (experimentos) são passíveis de serem aplicados 

(escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
22- As sugestões apresentadas nas atividades contribuem para a promover um 

ensino inclusivo, principalmente para alunos cegos e surdos (escala de 1 a 5, onde 

“1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente). 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
 
 
23- O que sugere para o aprimoramento das atividades? 
 
 

 
 

Questões sobre o tema da Sequência Didática 
 
 
Esta seção do questionário contempla questões abertas e questões que apresentam 

uma escala de 1 a 5, onde “1” - não satisfaz e “5” - satisfaz plenamente. 

 
24- Gostaria de sugerir algo relacionado a temática "chuva" para a 

Sequência Didática apresentada? O quê? 
 

25- O que sugere para o aprimoramento do material como um todo? 
 
 

 
 

Muito obrigada pela participação!
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ANEXO 6 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
 
Caro (a) participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa de mestrado: Chuva: 

um evento e múltiplas aprendizagens”, desenvolvida por Marcia Regina Balbino, 

aluna do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências 

Ambientais - PROFCIAMB, da Universidade de São Paulo-USP, sob orientação da 

Profa. Dra. Taitiâny Kárita Bonzanini, docente da Universidade de São Paulo, 

orientadora do PROFCIAMB. 

Objetiva-se, a partir desta pesquisa verificar a aplicabilidade e contribuição 

de uma Sequência Didática, com o tema “chuva”, para o ensino de assuntos relativos 

às Ciências Ambientais, com base nos conteúdos curriculares da Educação Básica 

que envolvem a temática água, contribuindo assim, para a prática de ensino e para 

uma melhor aprendizagem dos alunos. Dentre suas justificativas, está seu potencial 

para um ensino contextualizado, significativo e interdisciplinar de temas relativos as 

Ciências Ambientais, servindo como motivador e facilitador da aprendizagem. 

Sua participação nesta pesquisa será de grande relevância para avaliar o 

potencial deste material (Sequência Didática) como um instrumento para a prática 

pedagógica, tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem de tais conteúdos. 

Assim, sua colaboração consistirá em responder um questionário sobre seu potencial 

educativo, possibilitando o aprimoramento deste. 

Essa pesquisa não contará com a participação de menores de 18 anos, 

assim como não prevê qualquer gasto aos participantes. Não há benefícios diretos, 

apenas indireto, ou seja, sua participação auxiliará na obtenção de dados que 

contribuirão para a elaboração de um material que futuramente poderá auxiliar sua 

prática docente e de outros professores. A pesquisadora realizará o 

acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas e dá garantias de retorno do 

material final e dos resultados da pesquisa. 

Sua participação é voluntária, sendo mínimos os riscos, podendo haver 

eventual desconforto, ou constrangimento diante de alguma pergunta realizada nos 

questionários. Assim, visando minimizar tais possibilidades de riscos orientamos que
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o (a) senhor (a) responda apenas as questões no qual se sinta confortável, podendo, 

inclusive, a interromper a qualquer momento sua participação, sem perdas de 

qualquer espécie. Sua desistência não lhe causará nenhum prejuízo profissional, 

seja em relação ao pesquisador, à instituição em que trabalha ou à Universidade de 

São Paulo. Terá a liberdade também para solicitar esclarecimentos sobre a pesquisa 

a qualquer momento. 

Os resultados serão apresentados nos meios acadêmicos e divulgados nas 

Unidades Escolares envolvidas, assim como o material produzido será 

disponibilizado para ser utilizado pelos professores, atendendo aos princípios éticos 

da pesquisa, com base na CNS no 510, de 7 de abril de 2016. Todas as informações 

obtidas serão confidenciais, sendo assegurado o anonimato e o sigilo sobre sua 

participação em todas as etapas de estudos, impossibilitando sua identificação em 

publicações. 

Este termo será enviado por e-mail com informações de telefone, endereço 

pessoal e e-mail da pesquisadora principal, para solicitar qualquer esclarecimento 

ou retirar qualquer dúvida sobre o projeto. 

Para qualquer dúvida sobre questões éticas da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos – CEP da Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), Rua Arlindo 

Bettio, nº 1000, Prédio I1 | Sala T14, CEP: 03828-000, Bairro: Vila Guarciaba, 

Cidade/UF: São Paulo/SP, Telefone: (11) 3091-1046, E-mail: cep-each@usp.br. 

Na certeza de contar com a sua colaboração, agradeço a atenção e fico à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. Sua participação é muito importante. 

Obrigada! 

 
Contatos 
 
 
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das 

Ciências Ambientais da Universidade de São Paulo – USP, Polo São Carlos-SP. 

Pesquisadora: Marcia Regina Balbino 

Fone: (19) 99416 3844 

E-mail: marcia.salla@usp.br

mailto:cep-each@usp.br
mailto:marcia.salla@usp.br
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Profa. Dra. Taitiâny Kárita Bonzanini Marcia Regina Balbino 

(Orientadora da pesquisa) (Pesquisadora) 

 

Declaro que entendi os objetivos e benefícios de minha participação e dou meu 
consentimento livre e esclarecido para participar como voluntário(a) desta pesquisa, 
intitulada “Chuva: um evento e múltiplas aprendizagens” sob responsabilidade da 
pesquisadora Marcia Regina Balbino, e orientação da Profa. Dra. Taitiâny Kárita 
Bonzanini. Declaro que obtive todas as informações necessárias, como 
esclarecimentos sobre as dúvidas por mim apresentadas. 

 
( ) Sim 
( ) Não tenho interesse em participar da pesquisa.
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Marcia Regina Balbino



#pra cego ver
Capa

Fotografia aproximada da copa de uma árvore com a chuva caindo 
na diagonal. Título do livro em branco, centralizado na parte 

superior, dentro de uma caixa de texto com preenchimento em azul. 
Nome da autora também em branco centralizado na parte inferior.  
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Apresentação

Prezadas e prezados docentes, é com imensa satisfação que apresento “Chuva:

um evento e múltiplas aprendizagens”, um material elaborado a partir da

pesquisa de mestrado, realizada no Programa de Pós-Graduação em Rede

Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais – PROFCiamb - Polo USP, e

que contém uma Sequência Didática¹ (SD), com sugestões de atividades que

podem subsidiar o trabalho docente para o ensino de temas das Ciências

Ambientais em uma perspectiva que atenda, entre outros, um ensino

interdisciplinar, significativo, contextualizado, e com potencialidade de promover

nos estudantes a Alfabetização Científica² (AC).

Portanto, o material é direcionado para docentes e a Sequência Didática pode

ser utilizada para os diferentes segmentos da Educação Básica (anos iniciais e

anos finais), desde que adaptadas, complementando informações e direcionando

as discussões ao que for adequado ao nível de ensino a qual se destinará.

Para organização metodológica do material selecionou-se a Aprendizagem

Centrada em Eventos (ACE), uma estratégia didática concebida para o ensino de

temas científicos e tecnológicos, em contexto escolar (WATTS et.al, 1997)

que estará atrelada ao enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente

(CTSA), por buscar um ensino que contemple a dimensão científica e suas inter-

relações com as dimensões tecnológica, social e ambiental.

_____________________________________________________________________

¹Sequência Didática – “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a
realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos
professores como pelos alunos.” (ZABALA, 1998, p.18)

²Alfabetização Científica – “um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com
uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo modificá-los e a si próprio através da
prática consciente propiciada por sua interação cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos,
bem como das habilidades associadas ao fazer científico (SASSERON e CARVALHO, 2011, p. 61)



O que é ACE?

A ACE é embasada, como o próprio nome indica, no desenvolvimento de

situações de aprendizagem centradas em um evento, uma ocorrência, um

incidente, um episódio ou em um conjunto de circunstâncias reais que seja rico

em interesse humano e com potencialidade de motivar e atrair a atenção dos

alunos estimulando o debate, além de propiciar oportunidades curriculares e o

trabalho com o maior número de assuntos possíveis (SOUZA CRUZ, 2001).

A ACE possui três características principais:

 a ênfase na resolução de problemas da realidade;

 a natureza integrada do conhecimento;

 e a responsabilidade do aluno na aprendizagem.

Para contemplar tais características, são definidos os seguintes parâmetros no

qual a Sequência Didática se baseia:

Aulas centralizadas em atividades e não meramente expositivas, sendo estas

planejadas de modo a contemplar espaços de leitura e principalmente propiciar e

encorajar os alunos a interagirem entre si através de discussões em pequenos

grupos primando pela diversidade de ideias e com todos os grupos juntos para a

reestruturação dos conhecimentos. Além disso, tais atividades devem ser

formuladas e conduzidas de forma que os alunos sejam protagonistas de seu

aprendizado. E neste contexto, o papel do professor é o de mediador entre o

conteúdo e o aluno, buscando destacar ideias relevantes para as discussões,

provocando desequilíbrio e fazendo avançar a discussão em direção a uma

melhor elaboração, e de facilitador da construção de conhecimentos e integração

dos aspectos científicos, tecnológicos e sociais. Além disso, é importante que cada

disciplina envolvida na abordagem mantenha o trabalho do conteúdo dentro do

contexto para que os alunos tenham contato com diferentes métodos.

Adaptado de SOUZA CRUZ, 2001 e WATTS et.al., 1997



Como descrito, a essência da ACE está na escolha do evento, centro das

situações de aprendizagem, sendo que neste material optou-se pelo fenômeno

natural “chuva”, apresentando-o como um evento a ser estudado, a partir da

concepção de que todo fenômeno é um evento que pode ser observado, descrito e

explicado.

O Brasil é privilegiado em termos de ocorrência de chuva, devido ao

reservatório de umidade proporcionado pela Floresta Amazônica, o que favorece,

entre outros, a biodiversidade, a produção de alimentos (agricultura e pecuária), a

indústria, a limpeza do ar, a vazão dos rios, geração de energia etc. Porém, ela

ocorre de forma desigual nas regiões do país causando grande impacto

socioambiental devido a falta de planejamento estratégico para lidar com as

condições climáticas. A falta da chuva ou excesso desta, por exemplo, pode

ocasionar sérios problemas na cadeia alimentar e desequilibrar ecossistemas.

Somado a isso, os riscos derivados das mudanças climáticas, sejam naturais sejam

de origem antropogênica, têm levantado grande preocupação entre cientistas,

políticos, mídia e população em geral (MARENGO, 2008, p. 83).

Tal fato, reforça a necessidade de se compreender não somente como a chuva

ocorre, ou o ciclo hidrológico, as questões climáticas, como os padrões de chuva

ou aumento de eventos extremos, mas as relações deste fenômeno, ou a falta dele,

com os inúmeros elementos sociais, ambientais, econômicos, políticos, culturais,

como afirma Nobre (2012), já que a ocorrência ou não da chuva influencia a vida

no Planeta Terra, e as diferentes atividades animais, vegetais e humanas.

Diante do exposto, justifica-se a escolha da “chuva” como evento propulsor

para a elaboração da Sequência Didática que compõe o material.

O evento escolhido para essa SD



Discussões envolvendo todos esses aspectos, remetem a perspectiva CTSA -

Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente, e podem ser abordadas nas salas de

aula para promover maior compreensão inclusive sobre formas sustentáveis do

uso da água, do consumo consciente, da manutenção à saúde, entre outras

temáticas presentes no material, que vão além de aspectos científicos que

envolvem esse fenômeno natural, mas principalmente, as interações

socioambientais a ele relacionadas.

Portanto, de acordo com estudos (CAAMANÕ, 1995; SANTOS e

SCHNETZLER, 1997; SANTOS, 1999; AULER e BAZZO, 2001; TEIXEIRA, 2008) a

perspectiva CTSA tem como objetivos a formação do cidadão capaz de tomar

decisões e tratar de forma responsável (individual e social) as questões

socioambientais relativas à ciência e tecnologia, relacionando-as entre si e suas

aplicações aos fenômenos da vida cotidiana, assim como as implicações éticas e

sociais relacionadas a seu uso, compreendendo a natureza da ciência e do

trabalho científico como um processo social e histórico.

Contudo, um ensino na perspectiva CTSA agrega a dimensão conceitual à

dimensão formativa e cultural, para tal busca “estabelecer interconexões entre as

ciências naturais e os campos social, tecnológico, comportamental, cognitivo, ético

e comunicativo” (SANTOS, 1999, p.3). E é esta possibilidade de ensino, que

contempla a dimensão científica e suas inter-relações, com as dimensões

tecnológica, social e ambiental, atrela a ACE ao enfoque CTSA.

Assim, favorecendo o trabalho com a temática principal “água”, busca-se

dentro dessa perspectiva contemplar os conteúdos da Educação Básica, para o

alcance das habilidades e competências propostas na Base Nacional Comum

Curricular – BNCC.

A abordagem CTSA



Competências Gerais da Educação 
Básica - BNCC

A Sequência Didática foi elaborada de modo a contemplar também as

Competências Gerais da Educação Básica da Base Nacional Comum Curricular –

BNCC, sendo elas:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,

democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências,

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e

resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos

conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das

linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais

(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações,

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na

vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de



Competências Gerais da Educação 
Básica - BNCC

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias

do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao

seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e

responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e

promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo

responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-

se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com

acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer

natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL, 2018, p. 9-10).



A Sequência Didática aqui apresentada está dividida em 10 atividades, com o

objetivo principal de contribuir para a construção de conhecimentos científicos e

relacionados à chuva, sua formação, ocorrência e as relações deste evento, ou a

falta dele, com aspectos socioambientais e tecnológicos.

Inicia pelas subjetividades (percepções, sensações, interpretações), para

favorecer um olhar mais atento para a chuva, esse evento tão espetacular.

Percorre o conceito de chuva, de precipitação, de nuvem e por outros que se

relacionam a estes, e que buscam favorecer a compreensão de como ocorre o

processo de formação e ocorrência deste fenômeno.

Vale ressaltar que, como mencionado anteriormente, as atividades que

compõem essa SD foram elaboradas para que possam ser aplicadas tanto para

os anos iniciais, quanto finais da Educação Básica, desde que adaptadas,

complementando informações e direcionando as discussões ao que for

adequado ao nível de ensino a qual se destinará.

Embora a SD envolva conceitos, estes não devem ser apresentados aos alunos

de forma expositiva e sim construidos através da valorização dos conhecimentos

trazidos da vivência dos alunos, da construção de situações e práticas que

facilitem a compreensão dos fenômenos trabalhados e principalmente do

estabelecimento de discussões pedagógicas significativas.

Para facilitar no planejamento didático, todas as atividades são apresentadas

esquematicamente em quadros, com a descrição dos objetos de conhecimento,

habilidades, sugestão de elementos CTSA, sugestão de tempo de aplicação e de

planejamento, as condições (espaço físico) e materiais necessários para seu

desenvolvimento.

A estrutura da SD



Desejo, sinceramente, que o evento chuva possa ser levado para dentro

da sala de aula através de uma verdadeira mudança de perspectiva.

Que essa Sequência Didática possa servir de instrumento pedagógico e

que sua aplicação favoreça oportunidades de construção de conhecimentos a

respeito da chuva, esse evento de importância inquestionável para a

manutenção da vida no planeta Terra, assim como das relações desse evento,

ou da falta dele, nos aspectos sociais, ambientais, científicos, tecnológicos,

econômicos, políticos e culturais.

E, por fim, que as diversas compreensões construídas favoreçam

pensamentos e ações em prol do uso racional e sustentável da água, de

práticas responsáveis e uma tomada de consciência sobre a interdependência

e o papel de cada ser e organismo neste mundo.



Indicação de ícones

Os ícones presentes no material “Chuva: um evento e múltiplas aprendizagens” 
são elementos gráficos que visam facilitar a organização e a leitura.

A lupa indica pontos de relevância para
o aperfeiçoamento docente, através de
estudos que complementam e trazem
contribuições para as situações de
ensino propostas.

A proposta ACE está atrelada a
abordagem CTSA, assim esta sigla
indica sugestões de questões que
trazem a relação de tais aspectos com a
temática da atividade.

Apresenta sugestões de atividades 
multissensoriais.

Indica ideias e sugestões
complementares que podem contribuir
para o desenvolvimento da atividade.

O balãozinho apresenta dicas,
curiosidades e novas informações
relacionadas ao assunto.

Indica sugestões de mídias que podem
servir de recursos complementares e
enriquecer a aprendizagem (vídeos,
filmes, animações, áudios, episódios).

Indica sugestões de livros de literatura 
para diferentes níveis de aprendizagem, 
e que podem complementar a atividade.

Indica sugestões de recursos
disponíveis em Tecnologia da
Informação e Comunicação que podem
ser utilizadas como ferramentas de
aprendizagem.

Indica a definição de um termo, palavra 
ou expressão utilizada no texto.

Indica atividades experimentais/               
atividades práticas.

Indica sugestões de músicas que tratam 
do tema desenvolvido e outras que 
podem ser utilizadas de formas 
variadas.

Indica sugestão de jogo didático.

CTSA

TIC
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Mas, o que é a chuva?

Toda nuvem é igual?

O que é uma  nuvem?

De onde vem a chuva?

Hoje está chovendo!

Módulo 1 

O que você sabe sobre as 
gotas de chuva?

Como é que chove?

Todo processo de formação 
da chuva é igual?

A chuva tem cheiro?

Que sons a chuva faz?



Fotografia 1: Chuva em Charqueada/SP



Autor: Reginaldo Martins  (doada para fins de  pesquisa, 2021)



Módulo 1  
Atividade 1 - Hoje está chovendo!

Objeto de conhecimento

 Características físicas do ambiente na ocorrência da chuva;
 Mudanças socioambientais na ocorrência de chuva.

Habilidades

 (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais (luz solar, vento, chuva etc.).

 (EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de
temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais,
comparando a sua realidade com outras.

 (EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas
aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.).

 (EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua
comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de temperatura e
umidade no ambiente.

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C

 Diferença entre observar de forma cotidiana e uma observação
investigativa e/ou científica, a importância dessa observação e
implicações para a Sociedade – Ambiente e para a Ciência - Tecnologia.

T
 Contribuições tecnológicas para a observação investigativa e/ou

científica da chuva.

S

 Mudanças nos hábitos cotidianos na ocorrência de chuva (vestimenta,
lazer, trabalho, cuidados...);

 Levantamento das sensações e percepções relacionadas a chuva (Você
acha que todo mundo tem as mesmas sensações em um dia de chuva, por
quê? Quais fatores podem fazer com que a chuva seja considerada como
boa ou má?);

 Explorar sentidos (visão, audição, tato, olfato) através da chuva;
 A chuva retratada nas obras de arte (Como é a chuva retratada nas obras?

Conhece outras obras que retratam a chuva? Conhece alguma outra obra
destes artistas? Quais as principais diferenças entre elas? Alguma
representa a sua realidade, ou algo que tenha sido observado hoje? Quais
elementos mostram uma chuva mais calma, ou mais forte? Como você
retrataria a chuva?).

A

 Observação e descrição dos aspectos físicos do Ambiente relacionados a
chuva (cor do céu, presença de nuvens, cor das nuvens, presença de Sol,
aspecto da chuva - “fina/fraca”, “grossa/forte”, caindo na perpendicular
ou diagonal, presença de vento, diferença de solo na infiltração na água
da chuva, mudança de temperatura etc.).



Módulo 1  
Atividade 1 - Hoje está chovendo! 

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos)

Condições necessárias

 Ambiente externo da escola que permita a observação da chuva, caso a
atividade seja desenvolvida em um dia de chuva, um pátio ou até mesmo a
observação através de uma janela, por exemplo;

 Ambiente externo da escola que permita a simulação de chuva, ou instalação
efêmera, caso a atividade não seja realizada em um dia de chuva, e/ou sala de
aula que permita a distribuição de materiais sobre chuva (ilustrações,
fotografias, obras de arte) e/ou a utilização de recursos multimídias para vídeos
e áudios de chuva;

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo.

Sugestão de tempo para planejamento 

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 20 minutos.

 A atividade envolvendo as obras de artistas (pinturas) pode ser realizada em
parceria com o professor de Arte.

Sugestão de materiais

 Mangueira de água;
 Instalação efêmera (vide p. );
 Recursos áudio visuais e/ou celular (vídeo, simulação, giff, áudio etc.);
 Ilustrações, fotografias, obras de arte etc.;
 Fita adesiva;
 Papel sulfite;
 Celular (dos alunos);

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Padlet (https://padlet.com/);
 Google Meet, Zoom, WhatsApp;
 Artsandculture.google.com

https://padlet.com/


Quantas vezes você já orientou os alunos a observarem a

chuva? Esse evento simples, cotidiano e tão incrível pode ser

trabalhado para promover o reencantamento sobre o mundo

e proporcionar inúmeras oportunidades curriculares. Sim, a

chuva é um evento extraordinário, então vamos observá-la?!

A observação constitui uma ferramenta de extrema

importância para a descoberta, compreensão e ampliação de

conhecimentos a respeito dos mais variados fenômenos,

incluindo a chuva.

Assim, a observação multissensorial da chuva é a proposta

desta primeira atividade visando introduzir o estudo sobre o

evento, tema da Sequência Didática, levantar as sensações,

percepções, interpretações, conhecimentos que os alunos

possuem a respeito da chuva e de elementos que a ela se

relacionam, além de coletar dados para a condução das

próximas atividades através do levantamento de uma

problemática real e específica de sua região, como por

exemplo enchentes ou estiagens.

Esta atividade pode ser desenvolvida em um dia de chuva,

partindo da observação direta do evento, ou da utilização de

outros recursos (vide sugestões). O importante é oportunizar

formas de observação, inclusive para quem não utiliza a

Segundo Cachapuz (2002), a
observação não é o ponto de
partida na construção do
conhecimento científico, é uma
ferramenta usada pelos
investigadores com
características que diferem das
observações realizadas no
cotidiano. Assim, ao realizar
atividades que envolvam a
observação, é importante
definir previamente o que se
pretende observar e os
conhecimento teóricos que
podem possibilitar aos alunos,
as interpretações que não
seriam possíveis de outra
forma, adequando o grau de
complexidade conceitual dos
elementos observados aos
níveis de desenvolvimento dos
alunos, de modo que a
interpretação do fenômeno
observado e a construção
teórica, ocorram de forma
integrada permitindo uma
base segura para que, em uma
perspectiva que o aluno seja o
elemento central da
aprendizagem, possa afrontar,
interrogar e analisar a
realidade, questionar as
hipóteses levantadas, e
construir novos saberes,
competências e atitudes.

Se nesse momento está
ocorrendo seca em sua região,
utilize um vídeo, uma
imagem, um giff, ou
simulação para que os
estudantes possam observar e
interpretar o fenômeno!

Atividade 1 :

Hoje está chovendo!

Entre os eventos relacionados às Ciências Ambientais,
a chuva é um dos mais espetaculares! 



visão para tal.

Sugestão de desenvolvimento

1 - Como primeira atividade, sugere-se a apresentação do

tema a ser desenvolvido na Sequência Didática, e outras

informações sobre esta, que considerar adequado;

2 – Em seguida, sugere-se conversar com os alunos sobre os

objetivos desta proposta e o que irão observar. Sugere-se

questões, como: Alguém já observou a chuva? O que foi observado?

Verifique se conhecem a diferença entre “olhar/ver” e

“observar”(vide lateral) e se necessário, aproveite para

combinar regras que facilitem a participação ativa de todos.

3 – Solicite que os alunos se organizem em grupos, de

aproximadamente 5 alunos, para que possam observar a

chuva do pátio da escola, ou em outro espaço, caso a atividade

possa ser desenvolvida em um dia chuvoso. Incentive-os a

fazer registro do que estão observando, através de fotos pelo

celular e/ou confecção de esboços. Caso não seja possível,

sugere-se preparar um espaço (vide sugestão de “Instalação

efêmera”) onde seja possível simular a chuva, fazer uma chuva

artificial com o uso de uma mangueira de água ou expor

outros materiais como, imagens, descrições, vídeos e áudios

que permitam a realização da atividade de observação de uma

forma diferenciada (vide sugestões de materiais).

Durante a observação, estimule os alunos a utilizarem os

sentidos e a compartilhar entre os participantes de seu grupo

os aspectos observados de forma multissensorial e se

necessário traga novos elementos que permitam uma

observação mais atenta, assim como questionamentos do tipo:

Como está o céu? (cor do céu, presença de nuvens, cor das nuvens,

presença de Sol...) Como está a chuva? (“fina/fraca”,

“grossa/forte”...) Como a chuva está caindo, na perpendicular ou

Para alunos cegos este
fenômeno deve ser descrito,
com um maior número de
detalhes possíveis.

A construção de um roteiro de
observação também pode ser
um recurso interessante,
porém selecione questões que
possam incluir todos os
alunos.

Embora exista diferença entre
“ver” (algo inerente, parte da
visão) e “olhar” (além do
simples ato de ver), estas são
tratadas aqui como sinônimos
no sentido de ver/enxergar,
diferente do “observar”, o
qual atribui-se neste contexto,
a uma ação atenta de
examinar, buscar detalhes,
atribuir significado, do fazer
com atenção e de forma
investigativa.

Existem imagens públicas que
você pode utilizar, porém
seria importante que estas
representem a realidade em
que estão inseridos. Priorize
imagens de sua região, mas
também traga imagens
diversas que possibilitem
ampliar o repertório dos
alunos. Você também pode
utilizar as imagens que
compõem esse material, desde
que citado a fonte.

Caso a atividade seja realizada
de forma remota e em um
período sem chuvas, sugere-se
enviar estes materiais para
que os alunos selecionem um
deles para observar/analisar.

TIC

Para alunos cegos: uso dos 
sentidos da audição, tato e de 
descrição.



diagonal? Está ventando? O que mostra a presença ou não do vento?

Como é o lugar observado? Como é o solo onde a chuva está caindo?

Para onde a chuva escoa? Há formação de poças d’água? Em quais

locais? Há plantas? Vê algum animal na chuva? Onde? Há pessoas

andando na chuva? Se houver, como estão (vestimenta, uso de

acessórios para se proteger da chuva...)? O que a chuva está

molhando? Quais sons você ouve? De onde vem esse som? Está

trovejando? Sente algum cheiro diferente? Sente alguma mudança de

temperatura? Qual? Qual a temperatura da água da chuva? O que

sente ao observar a chuva? Quais sensações os dias de chuva te

trazem? Acredita que a chuva traga as mesmas sensações para todo

mundo? Por quê? Quais fatores podem fazer com que a chuva seja

considerada como boa ou má? O que costuma fazer nos dias de

chuva? O que muda em seus hábitos quando chove (vestimentas,

lazer, trabalho, cuidados etc.)? O que muda no ambiente?

4 – Sugere-se ao final do período estipulado, reunir todos os

grupos juntos, para que possam expor suas sensações,

percepções, interpretações e conhecimentos a respeito dos

aspectos observados de forma multissensorial, e/ou dos

registros fotográficos e esboços, dando oportunidade para que

todos se expressem. Direcione as discussões para que seja

possível levantar as características próprias das chuvas na

região onde estão inseridos, e as principais problemáticas que

se referem a estas e que são vivenciadas na localidade onde os

alunos estão inseridos, como por exemplo, enchentes ou

estiagens. Essa será uma das etapas mais importantes desta

proposta, pois através deste problema real poderão ser

conduzidas as demais atividades de forma mais

contextualizada e significativa.

Neste momento, também é apropriado envolver outros

questionamentos relacionados a observação como: Qual a

diferença entre observar a chuva de forma cotidiana e uma observação

Caso essa atividade seja
realizada remotamente,
sugere-se criar salas de
discussões no Google Meet,
Zoom, WhatsApp etc.

TIC

Explore sentidos (visão,
audição, tato, olfato) através
da chuva;

Embora existam várias formas
para se conduzir atividades
investigativas, há elementos
estruturais comuns, entre
estas, como a identificação de
uma problemática, elaboração
de possíveis estratégias para
sua resolução, análise de
dados, avaliação de efeitos dos
procedimentos realizados.

Vale a pena assistir e refletir!

Como os cegos se orientam na
chuva? - Histórias de Cego
responde
https://www.youtube.com/watc
h?v=raz2JqPh9j0

https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
https://www.youtube.com/watch?v=raz2JqPh9j0
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investigativa? Qual a importância da observação investigativa da

chuva? Quais implicação dessa observação para a Sociedade? E para

o Ambiente? E para a Ciência? Você conhece alguma contribuição da

tecnologia para a observação investigativa da chuva? Qual? Quais

implicações destas tecnologias para a sociedade-ambiente-ciência?

5 - Sugere-se o registro das discussões realizadas e demais

aspectos abordados (sensações, percepções, interpretações e da

problemática vivenciada na região) tanto para a sistematização

dos conhecimentos construídos e avaliação, como para a

utilização em atividades posteriores. Este pode ser realizado

por meio dos registros fotográficos pelo celular, realizado

pelos alunos, de representação (ilustração, pintura) ou da

escrita, para compor um portfólio da SD, caso deseje. Se optar

por fazer um roteiro de observação multissensorial, este

também pode servir de registro, porém lembre-se de propiciar

aos alunos uma participação ativa na construção desse roteiro.

Sugere-se a exposição das
produções dos alunos no
Padlet. (https://padlet.com/),
esta ferramenta pode facilitar
inclusive para a realização da
atividade de forma remota.

TIC
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Instalação efêmera: ”Hoje está chovendo”

Materiais:

Tecidos;

Saquinhos cheios de água;

Projetor (vídeo/som de chuva).

Procedimento:

1 - Monte uma tenda de aproximadamente 3 m². Faça
uma cobertura e feche as laterais com tecido, de modo que
os alunos consigam se acomodar, ou aproveite algum
espaço externo da escola que permita a montagem da
instalação.

2 - Amarre na cobertura, ou parte superior da instalação,
saquinhos com água e faça pequenos furos de forma que
permitam que a água caia em gotas, simulando a chuva.

3 - Projete a chuva, em uma das laterais da instalação ou
em uma das parede, no caso de utilizarem um espaço da
escola.

4 - Organize os alunos para que todos possam entrar na
instalação, observar a chuva projetada, ouvir seu som e
sentir as gotas caindo.

Figuras 1, 2 e 3 - Instalação Efêmera (1 à esquerda sacos
com água amarrados na parte superior da instalação; 2 à
direita laterais de tecido e alunos no interior da instalação; 3
abaixo a projeção da chuva em uma das laterais da
instalação)

Efêmero, termo grego que
significa “apenas por um
dia”.
https://www.significados.com.
br

Para a realização da
atividade na Instalação
efêmera, ou com mangueira
de água com alunos dos
anos iniciais, será necessário
pedir a autorização dos pais
e solicitar uma troca de
roupas. Você também pode
solicitar capas de chuva,
guarda-chuvas, galochas,
ou chinelos.
Seria interessante realizar a
atividade também com
alunos dos anos finais,
porém se não desejar que
“tomem banho de chuva”
sugere-se adaptar esse
espaço trazendo a projeção
do vídeo/som da chuva e a
exposição das imagens,
descrições e outros
materiais que considerar
pertinente como um espaço
diferenciado para a
realização das discussões.

Fonte: Escola Montessori “Somos Um” - Piracicaba/SP (doadas para 
fins de pesquisa, 2021)

https://www.significados.com.br/
https://www.significados.com.br/
https://www.significados.com.br/
https://www.significados.com.br/
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Figura 5 – Chuva no interior 
de São Paulo

Aproveite a oportunidade
para inserir a Arte, escolhendo
obras que considerar mais
adequadas para o tema da
atividade.
Artsandculture.google.com

Figura 6 - A beleza da chuva - Leonid Afremov (1955 –
2019)

Sugestões de materiais:

Sugere-se trabalhar a 
semelhança da obra com a 
fotografia.

Figura 4 – “Marinha - Estudo com nuvem de chuva” de
John Constable (1776 – 1837)

Autor: Tiago Iatesta (doada 
para fins de pesquisa, 2021
Fonte: 
ttps://riosvoadores.com.br/e
ducacional/chuva/

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/john-constable

Fonte: https://bit.ly/2YRyDgT

TIC
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Figura 7 – "Belle-Ile, Efeito de Chuva“ - Claude Monet
(1840 – 1926)

Figura 8 – “Chuva em Etretat” - Claude Monet  (1840 –
1926) 

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/claude-monet/all-
works#!#filterName:all-paintings-
chronologically,resultType:masonry

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/claude-monet/all-
works#!#filterName:all-paintings-
chronologically,resultType:masonry

Aproveite para trabalhar a
chuva retratada nas obras
de arte. Sugere-se os
seguintes questionamento:
Como é a chuva retratada nas
obras? Quais elementos
mostram uma chuva mais
calma, ou mais forte? (cores
utilizadas, traçado) Conhece
outras obras que retratam a
chuva? Conhece alguma outra
obra destes artistas? Quais as
principais diferenças entre as
obras apresentadas? Alguma
representa a sua realidade, ou
algo que tenha sido observado
hoje? Como você retrataria a
chuva?
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Figura 9 – “Chuva” – Vincente van Gogh (1853 - 1890) 

Figura 10 – “Ponte na Chuva” – Vincente van Gogh 
(1853 - 1890) 

Fonte: Museu de Arte da Filadélfia (galeria online)
vangoghgallery.com

Fonte: Museu de Arte da Filadélfia (galeria online)
vangoghgallery.com

Para trabalhar as obras de arte 
de forma multissensorial  
(tétil), sugere-se a utilização 
de materiais que possam dar 
textura a elas, demarcando os 
traços e diferenciando as 
cores.

http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/742/Wheat Field in Rain.html
http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/742/Wheat Field in Rain.html


Literatura Infantil

O livro “Chuva!”, da Mary França, com ilustrações de
Eliardo França, foi publicado em 1980 pela Editora Ática e
faz parte da Coleção Gato e Rato. Este livro, pode ser uma
boa opção de leitura, pois permite a observação da chuva,
através das imagens, em diferentes contextos que podem ser
explorados.

Resenha: O livro traz a menina Ana observando da janela a chuva cair.
Chove também em várias lugares (no telhado, no mar, no navio, no
campo, no caminho...). A chuva molha os animais, as plantas e até a
careca do vovô. Ana sai para observar a chuva de perto e vê os pingos
caírem em seu guarda-chuva. O que mais será que Ana vê?

Indicação: Anos Iniciais da Educação Básica (1º e 2º anos).

Para alunos cegos descrever as
ilustrações.

Para alunos surdos apresentar
a história através de libras.

Chuva! - Mary França

"Chove, chuva maluquista“.
Disponível em:
https://bit.ly/34R68Uu

Vídeo

Inspirado nas obras de Ziraldo, o vídeo "Chove, chuva
maluquista“, produzido em 2005 pela TV Escola / Fundo de
apoio à cultura – Ministério da Cultura, é uma boa sugestão
para trabalhar com os alunos dos anos iniciais, tanto
questões relacionadas à chuva enquanto evento, como as
que envolvem as sensações, relações familiares, as
mudanças que os dias chuvosos trazem para as atividades
cotidianas etc. Também é possível permitir discutir um
pouco mais sobre a arte, sugerida nesta atividade, trazendo
inclusive, maior significado para as formas de registro da
observação através de representações, como sugerido
anteriormente.

Resenha: O vídeo traz um dia de chuva, onde o Menino busca por
atividades que pode fazer dentro de casa. Com o avô aprende sobre a
música e com o pai sobre pinturas e acaba fundando seu próprio
movimento: "o Maluquismo".

Indicação: Anos iniciais da Educação Básica.

https://bit.ly/34R68Uu
https://bit.ly/34R68Uu
https://bit.ly/34R68Uu
https://bit.ly/34R68Uu
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Vídeo

A Menina e a Chuva - Em LIBRAS

Instituto Phala – Centro de desenvolvimento para surdos

Indicação: Anos Iniciais da Educação Básica.
A Menina e a Chuva - Em
LIBRAS. Disponível em:
https://www.youtube.com/w
atch?v=qS10srZzm4E

Áudio:

“Rain Glorious Rain” é uma boa sugestão para o caso de
não haver possibilidade de produção de um vídeo de chuva
em sua região.

Áudio: Rain Glorius Rain.
Disponível em:
https://www.youtube.com/p
laylist?list=OLAK5uy_mjWr8
vrdKjEWsDx4TDIberdBiJFIj_0
HE

Poema:

Chuva

Chove uma grossa chuva inesperada,
Que a tarde não pediu mas agradece.
Chove na rua, já de si molhada
Duma vida que é chuva e não parece.
Chove, grossa e constante,
Uma paz que há de ser
Uma gota invisível e distante
Na janela, a escorrer...

Michel Torga
in "Diário II", 1943
https://www.facebook.com/paginasempoesia/posts/2758560204247386/

O uso de textos de gêneros
diversos é bem pertinente
nesta atividade.
No caso do poema “Chuva”,
sugere-se questionamentos
relacionados a observação da
chuva, como: O poema retrata a
chuva observada hoje? Por quê?
Como seria o poema que
retratasse a chuva observada
hoje? Pode-se dizer que a chuva
de hoje foi inesperada? Havia
indícios de que hoje iria chover?
Quais?

https://www.youtube.com/watch?v=qS10srZzm4E
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Fotografia 2: Chuva em São Pedro/SP



Autor: Ivan Teixeira

(doada para fins de pesquisa, 2021)



Módulo 1  
Atividade 2 – A chuva tem cheiro?

Objeto de conhecimento

 Características físicas do ambiente na ocorrência da chuva;

Habilidades

 (EI02ET02) Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos
naturais (luz solar, vento, chuva etc.).

 (EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da vibração de variados objetos e
identificar variáveis que influem nesse fenômeno.

 (EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com
base em características como cor, textura, cheiro, tamanho das partículas,
permeabilidade etc.

 (EF04CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando
expostos a diferentes condições (aquecimento, resfriamento, luz e umidade).

 (EF04CI06) Relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de
decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo;

 (EF05CI01) Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais – como densidade, condutibilidade térmica e
elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C
 Conceito de Petricor;
 Componentes químicos envolvidos no aroma “pré e pós” chuva.

T  Contribuições tecnológicas para a descoberta científica sobre o Petricor.

S

 Explorar sentidos (visão, audição, tato, olfato) através da chuva;

A

 Observação multissensorial e descrição dos aspectos físicos do Ambiente
relacionados aos odores produzidos em dias chuvosos.



Módulo 1  
Atividade 2 – A chuva tem cheiro?

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos)

Condições necessárias

 Ambiente externo da escola que permita a investigação sobre o cheiro que a
chuva produz, caso a atividade seja desenvolvida em um dia de chuva;

 Ambiente externo da escola que permita a simulação de chuva em diferentes
tipos de solo;

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo.

Sugestão de tempo para planejamento 

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 20 minutos.

Sugestão de materiais

 Mangueira de água;
 Borrifador de água;
 Recursos áudio visuais e/ou celular (vídeo, simulação.);
 Ilustrações, tirinhas.;
 Celular (dos alunos);

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Google Meet, Zoom, WhatsApp;



A atividade a seguir traz como proposta uma investigação

sobre o “cheiro da chuva”, ou seja, sobre os componentes

químicos envolvidos nesse aroma, que pode ser sentido

antes ou após a chuva .

Esta pode ser desenvolvida em um dia de chuva, caso

exista a possibilidade, permitindo a coleta da água da chuva

para investigação, através de uma atividade de campo, ou

através de outros recursos, como entrevista, pesquisa, entre

outros, o importante é proporcionar uma observação mais

atenta sobre o fenômeno, explorando os sentidos, não apenas

do olfato, mas também de sensações que se remetem a este.

Utilize os materiais sugeridos ou selecione outros que

considerar adequado para o nível de aprendizagem de sua

turma e conteúdos disciplinares que se pretenda trabalhar.

Incentive e oriente os alunos na investigação e

proporcione discussões inserindo também os elementos

CTSA (vide sugestão de questões na lateral).

Se nesse momento está
ocorrendo seca em sua região,
aguarde até que o fenômeno
ocorra ou realize a
investigação somente através
da pesquisa.

Qual o papel da Ciência no
estudo dos compostos
químicos envolvidos no
“cheiro da chuva”? Quais são
as implicações para a
sociedade? Esses
componentes são utilizados
para outros fins? Existem
doenças relacionadas as
bactérias do solo?

Atividade 2 :

A chuva tem cheiro?

A chuva não tem cheiro, sendo que diferentes compostos químicos
estão envolvidos no cheiro que precede e/ou sucede a chuva.
Bactérias no solo, óleos liberados por plantas e carga elétrica nas
proximidades de tempestades são as três principais origens desses
compostos.



Se nesse momento está
ocorrendo seca em sua região,
aguarde até que o fenômeno
ocorra ou solicite aos alunos
uma investigação através de
entrevista com familiares e
pesquisa.

Sugestão de desenvolvimento

1 - Para o desenvolvimento desta atividade, sugere-se uma

investigação partindo de questões como: “Alguém sente

algum cheiro quando chove? Este cheiro pode ser sentido antes de

chover, durante a chuva ou após ter chovido? De onde acham que

vem esse cheiro, da chuva? Como podemos descobrir se a chuva

tem realmente cheiro?”

2 - Após explorar essas e outras questões que considerarem

pertinente, oriente os alunos para a realização da coleta da

água da chuva (você pode utilizar a água coletada no

pluviômetro) e continue a investigação trazendo questões

como: ”A água da chuva tem cheiro? Se o cheiro não vem da água

da chuva, vem de onde?” Será que vem do solo? Todo tipo de solo

produz esse cheiro quando a chuva cai? Quais solos produzem?

Podemos produzir o cheiro da chuva? Como?”

3 - Incentive os alunos a elaborarem hipóteses a respeito e

estratégias para responde-las. Providencie um borrifador de

água para cada aluno ou divida os alunos em pequenos

grupos e dê um para cada um deles. Oriente-os a utilizarem

o borrifador para simular a chuva em diferentes tipos de

solo presentes na área externa da escola, organize-os para

que possam investigar de onde vem o cheiro “de chuva”,

tentando produzi-lo e responder os questionamentos

realizados. Oriente também a forma de registro da

atividade.

4 - Permita que os alunos apresentem e discutam em um

grupo com todos alunos, os dados coletados e realize as

intervenções necessárias e ao final desta, solicite uma

pesquisa sobre o assunto, ou apresente os textos e/ou vídeo

sugeridos a seguir.



Texto informativo

Que compostos químicos estão por trás do “cheiro da
chuva”?

Os compostos químicos que estão envolvidos no “cheiro
da chuva” possuem três origens principais, vamos conhece-
las?

A primeira corresponde a uma classe particular de
bactérias do solo, denominadas actinomicetos, que
produzem o composto chamado de geosmina, que se espalha
no ar pela chuva, permitindo que o detectemos. No entanto
não é o único responsável pelo “cheiro de chuva”.

A segunda origem deriva de uma mistura particular de
óleos produzidos pelas plantas, principalmente em períodos
longos de tempo seco. Esses óleos, sendo estudos indicam,
são projetados para inibir o crescimento e minimizar a
competição por água, se acumulam no solo e nas rochas e
que com a chuva, através uma série de compostos menores e
voláteis dentro deles, acabam sendo liberados no ar. Sua
combinação com a geosmina no ar causa o 'petricor' - nome
dado pelos cientistas em 1964 ao cheiro após a chuva.

A terceira, se relaciona ao cheiro que sentimos antes
da chuva, e tem uma causa diferente, ou seja, é consequência
da carga elétrica presente na atmosfera que resulta na
divisão de algumas moléculas de oxigênio na atmosfera em
átomos de oxigênio individuais, que podem se combinar
com outras moléculas de oxigênio na atmosfera para formar
o ozônio (O3), que possui um odor forte, considerado similar
ao do cloro ou de fios queimados. O ozônio é instável na
baixa atmosfera e assim, é encontrado, geralmente, apenas na
parte superior, porém, as correntes descendentes de vento,
produzidas por uma tempestade podem traze-lo, tornando
possível sentir seu cheiro antes da chuva.

Adaptado de:
Explorations of everyday chemical compounds
The Chemical Compounds Behind The Smell Of Rain
http://www.compoundchem.com/2014/05/14/thesmellofrain/#more-986

Curiosidades
 Não há a necessidade de

uma grande quantidade
de geosmina no ar para
que possamos detectá-lo.
Estima-se que os humanos
podem detectar
concentrações bem baixas
em torno de 5 partes por
trilhão, ou seja,
aproximadamente uma
colher de chá de geosmina
para 200 piscinas
olímpicas.

 A geosmina também está
presente na beterraba,
sendo responsável pelo
seu sabor a terra.

 A presença de geosmina
na água pode causar um
gosto desagradável de
lama.

http://www.compoundchem.co
m/2014/05/14/thesmellofrain/#
more-986
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Texto informativo

Que cheirinho gostoso de chuva! Mas, a chuva tem cheiro?

A chuva não tem cheiro, na verdade o que sentimos é o
aroma que vem do solo umedecimento, um fenômeno
conhecido como petricor, nome dado por cientistas
australianos que documentaram em 1964 seu processo de
formação. Segundo esses cientistas, petricor é uma
combinação de óleos produzidos por plantas e pela ação de
actinobactérias, que são microorganismos responsáveis pela
decomposição de matéria orgânica em compostos, entre
eles o geosmina, um composto orgânico que contribui para
o “cheiro de chuva”, ou seja, de petricor.

Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
estudaram em 2010, como esse processo ocorre, e
descobriram que durante o período de seca, quando não
chove por vários dias, a atividade das actinobactérioas é
baixo, mas aumenta pouco antes de começar a chover. Isso
ocorre porque o ar que fica mais úmido acaba umedecendo
também o solo e mais geosmina é formada pelas
actinobactéria.

Esse aroma preso em minúsculas bolhas de ar nos poros
do solo, são dissolvidas nas gotas de chuva que caem sendo
liberadas quando essas gotas respingam ejetando pequenas
partículas chamadas de aerossóis, que são transportadas
pelo vento.

Esse cheirinho que nos avisa que vem chuva a caminho,
eventualmente desaparece depois que a chuva passa e o
solo começa a secar.

Adaptado de
Revista Galileu - Meio Ambiente
Por que conseguimos sentir o cheiro da chuva?
Tim Logan (professor de Ciências Atmosféricas na Universidade do Texas, escreveu
originalmente em inglês para o The Conversation)
28 AGO 2018
https://glo.bo/2ABaXV0

Vídeo: Rainfall can release
aerosols, high-speed video
shows do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts
(MIT)
https://bit.ly/2Z6MVdU

Para saber mais:
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Texto da tirinha
Quadro 1: Dois rapazes estão
debruçados na janela,
enquanto uma chuva cai lá
fora. Um deles diz:
– Hummm! Adoro esse cheiro
de terra molhada!
Quadro 2: O amigo responde:
– Na verdade esse cheiro vem
de compostos químicos
exalados por plantas e
bactérias no solo. O impacto
das gotas lança essas
substâncias no ar.
Quadro 3: O outro retruca,
aborrecido:
– Você tinha que estragar a
poesia do momento com sua
ciência, né?
Quadro 4: O amigo completa:
– Cara! Por um momento
fugaz, plantas e bactérias
perfumam nossas vidas
usando a chuva como
borrifador! Se isso não for
poesia, eu não sei o que é.

Publicado por Luciano
Queiroz
Quadrinhorama via Dragões
de Garagem
Cientirinhas # 49
https://bit.ly/3fapt54

Texto informativo
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Vídeo: Rainfall can release
aerosols, high-speed video
shows do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts
(MIT)
https://bit.ly/2Z6MVdU

Texto informativo

Texto informativo

https://news.mit.edu/2015/rainfall-can-release-aerosols-0114

Saiba mais

https://news.mit.edu/2015/rainf
all-can-release-aerosols-0114

Aerosol generation by
raindrop impact on soil
Young Soo Joung & Cullen R.
Buie
Received 7 May 2014 |
Accepted 11 Dec 2014 |
Published 14 Jan 2015
https://www.nature.com/arti
cles/ncomms7083
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Fotografia 3: Raio nos USA



Autor: Joseph Rose  (doada para fins de  pesquisa, 2021)



Módulo 1  
Atividade 3 – Que sons a chuva faz?

Objeto de conhecimento

 Conceito de raios, relâmpagos e trovões;
 Conceito de sons brandos.

Habilidades

 (EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de
temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais,
comparando a sua realidade com outras.

 (EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas
aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.).

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura,
no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C
 Conceito de raios, relâmpagos e trovões e como ocorrem;
 Sons brandos.

T
 Contribuição da tecnologia para a prevenção de acidentes com raios

(Exemplo para-raios). Previsões sobre chuva. Defesa Civil.

S
 Exploração do sentido da audição aos sons que a chuva provoca (som

brando).

A

 Reconhecer o tipo de precipitação predominante na região onde estão
inseridos.

 Comparação de Ambientes onde ocorrem os diferentes tipos de precipitação;
 Tipos de vegetação e relação sobre ocorrência de chuva.



Módulo 1  
Atividade 3 – Que sons a chuva faz? 

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos) 

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo;

Sugestão de tempo para planejamento e

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 10 minutos.

Sugestão de materiais

 Recursos audiovisuais para videoclipe ou musicas selecionadas, sons de trovão 
e sons de chuva;

 Ilustrações de raios e relâmpagos;
 Materiais para os experimentos;
 Colchonetes (se a escola dispuser).

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Fóruns de discussão;
 Google Meet, Zoom, WhatsApp



Atividade 3 :

Que sons a chuva faz? 



De acordo com a Estação Meteorológica do Instituto de
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da
Universidade de São Paulo - IAG/USP, “raios e
relâmpagos” são descargas elétricas na atmosféricas, e embora
sinônimos, normalmente, o termo “raio” é usado para
designar as descargas que atingem a superfície.

Autor: Joseph Rose (doado para fins de pesquisa, 2021)

Enquanto o termo “relâmpago” é usado para as descargas
que ocorrem entre nuvens e não atingem a superfície.

Fonte:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning_between_clouds.jpg

Já o “trovão” é o ruído que resulta do “raio”. Todos são
fenômenos naturais meteorológicos.

Adaptação de
http://www.estacao.iag.usp.br/didatico/index.php

Você sabia que durante uma
tempestade, pode cair mais
de um raio ao mesmo
tempo?

Atenção!!
Durante uma tempestade é
perigoso tomar banho, pois
se um raio atingir a rede
elétrica, ocorrerá a
propagação até o chuveiro
pela fiação ou mesmo pelos
canos.
Já ficar no telefone com fio, o
perigo ocorre se um raio
atingir a linha, que poderia
transmitir a descarga elétrica
pela fiação. E para os
telefones sem fio, caso um
raio atinja a linha, a
transmissão por fios não será
possível, mas pode haver um
ruído muito intenso,
irritando os ouvidos.

Dados dos monitoramento
de descargas elétricas em
tempo real, são úteis para os
sistema de manutenção das
redes de distribuição de
energia elétrica.
Estes podem ser acessados ,
porém, não em tempo real,
em: www.simepar.br

Figura 12 – Raio

Figura 12 – Relâmpago

Um dos sons produzidos em dias de chuva, é o dos
trovões. Eles são resultado do brusco aquecimento da
atmosfera ao redor de um raio, causando uma rápida
expansão do ar e consequentemente o ruído (trovão).
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A atividade a seguir vai dar continuidade a observação

multissensorial da chuva, sugere-se explorar o sentido da

audição através dos sons que a chuva produz.

A atividade pode ser realizada de forma remota, ou seja,
com professores e estudantes interagindo virtualmente. Para
tal, sugere-se uma parte assíncrona para os questionamentos
e levantamento das sensações e discussões, que podem
ocorrer, por exemplo por meio de Fóruns de Discussões.
Neste momento, os materiais (músicas, videoclipe, textos
informativos...) podem ser disponibilizados aos alunos
através de links encaminhados por E-mail ou Grupos de
WhatsApp. Em seguida, um momento síncrono pode ser
planejado para a realização da sistematização dos
conhecimentos e Atividade de Relaxamento, através do
Google Meet, Zoom ou WhatsApp.

TIC

Sugestão de desenvolvimento:

1 - Inicie a atividade retomando a observação

multissensorial da chuva realizada na “Atividade 1” e

explore os aspectos levantados por eles direcionando-os ao

tema desta aula. Faça um levantamento das sensações

relacionadas as sons da chuva caindo, sons de trovões... e

inicie uma discussão a respeito.

2 – Sugere-se questionamentos do tipo: Quem gosta do som

da chuva caindo? Que outros sons a chuva produz? O que é trovão?

Como é produzido? Por que não devemos ter medo de trovão?

Deixe-os se expressarem e apresente os materiais sugeridos,

ou outro que considerar pertinente para o desenvolvimento

da aula, explorando-os ao máximo.

3 - Em seguida, organize os alunos em pequenos grupos,

com aproximadamente 5 alunos, e inicie o levantamento de

hipóteses a respeito das questões.



Sugestão de desenvolvimento:

4 - Distribua para os grupos um saco de papel pardo e

realize a atividade prática “Produzindo um trovão”. Peça

para que os alunos investiguem através desse experimento,

como o trovão é produzido.

5 – Incentive aos alunos a pesquisarem e construírem

conhecimentos sobre raio e relâmpago, solicite que

apresentem os conceitos de cada um. Realize a atividade

prática “Produzindo um raio”.

6 – Converse com os alunos a respeito dos sons da chuva, e

porque as pessoas gostam dele para dormir e relaxar. Se

nenhum aluno trouxer o conceito de sons brandos, aproveite

as discussões para incentivá-los a buscá-lo.

7 – Aproveite o momento e realize a atividade de

relaxamento ao som da chuva (vide sugestão de materiais).



Experimento: Produzindo um trovão

Materiais:
• Saco de papel pardo

Procedimento:
1 - Sopre o saco de papel pardo, enchendo-o de ar.

2 - Feche a boca do saco, de modo que o ar não escape.

3 - Bata rapidamente no saco com a mão aberta.

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1695

Análise dos resultados
Quando você bate no saco
faz com que o ar de dentro
dele seja comprimido tão
rapidamente que a pressão
o estoura. O ar sai e empurra
o ar de fora do saco, que
continua a se mover em uma
onda que quando chega ao
seu ouvido, você ouve o
som.
O trovão é produzido de
maneira semelhante. Com a
queda de um raio, é emitida
energia que aquece o ar por
onde passa. Esse ar aquecido
se expande rapidamente,
produzindo ondas
energéticas de ar, resultando
em um som chamado
trovão.

Para os anos finais, sugere-se
solicitar aos alunos explicar
através do experimento, a
ocorrência do trovão.

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1695
http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1695


Experimento: Produzindo um raio

Materiais: 
• Forma de alumínio;
• Lápis com ponta de borracha;
• Tachinha;
• Placa de isopor;
• Rolo de tecido de lã.

Procedimento:
1 - Coloque uma tachinha no Centro da Forminha de 
alumínio

2 - Coloque a placa de isopor de cabeça para baixo sobre uma 
mesa. Rapidamente, esfregue a parte de baixo com a lã por 
alguns minutos.

3 - Pegue a forminha de alumínio pela parte plástica da 
tachinha e coloque-a em cima da placa de isopor de cabeça 
para baixo. Apague as luzes e toque na forma de alumínio 
com o dedo. Você deve sentir um choque. Se você não sentir 
nada, tente esfregar a placa de isopor novamente.

4 - Apague as luzes e toque na forma de alumínio 
novamente. O que você vê? Você deve ver uma faísca !!

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1697

Análise dos resultados
O relâmpago acontece

quando as cargas
negativas, que são
chamadas de elétrons, na
parte inferior da nuvem,
ou neste experimento seu
dedo, são atraídas para as
cargas positivas do solo, ou
neste experimento a
assadeira, chamadas de
prótons. A faísca resultante
é como um mini
relâmpago.

Fonte: 
http://www.estacao.iag.us
p.br/didatico/index.php

Figura 23 - Raio

Ìcone: <div>Ícones feitos por 
<a 
href="https://www.freepik.
com" 
title="Freepik">Freepik</a> 
from <a 
href="https://www.flaticon.
com/br/" 
title="Flaticon">www.flatico
n.com</a></div>
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Atividade de relaxamento ao som da chuva –

Meditação Guiada

1 – Escolha um local confortável, sente-se ou deite-se de 
barriga para cima.
2 - Feche os olhos e perceba sua respiração e seus batimentos 
cardíacos. Inspire e expire de forma lenta e profunda. 
3 - Quando sentir seu corpo relaxado, visualize um lugar em 
que gostaria de estar. 
4 - Faça um passeio por esse lugar e estimule seus sentidos. 
5 – Imagine um dia muito agradável e visualize uma chuva 
delicada caindo, olhe tudo o que a chuva está molhando.
6 – Caminhe pelo lugar e sinta os pingos de chuva que 
começam a molhar seu corpo de forma agradável, uma água 
na temperatura perfeita que te enche de alegria.
7 – Ouça o som da chuva e sinta seus pés tocando a cada 
passo, no solo macio e afofado pela água da chuva.
8 - Sinta o cheiro de terra molhada juntamente com a paz que 
chega junto com essa chuva que permite a existência da vida.

Nesse momento faça uma pausa maior permitindo que os 
alunos permaneçam em sua visualização ao som da chuva 
por um tempo (aproximadamente 30 – 40 segundos) e 
prossiga.
9 - Devagar, caminhe para o momento presente.
10 - Se espreguice, alongando os braços e pernas, mexa as 
mãos e dedos delicadamente, abra os olhos e levante 
devagar. 

Tempo sugerido: 5 minutos

Local: sala de aula ou espaço externo da escola. 

Para alunos surdos, sugere-se
solicitar ao aluno uma posição
confortável, com os olhos
abertos para acompanhar a
meditação guiada através de
libras.

Ìcone: <div>Ícones feitos 
por <a 
href="https://www.freepik
.com" 
title="Freepik">Freepik</a
> from <a 
href="https://www.flatico
n.com/br/" 
title="Flaticon">www.flatic
on.com</a></div>



Texto informativo

Esse som de chuva é tão bom pra dormir, mas por que será?



O som da chuva, assim como outros da
natureza tranquilizam e relaxam, mas você sabe por quê?

Existem várias ideias que poderiam responder essa questão,
entre elas, o fato de que tais sons encobrem ruídos que nos
incomodam, ou porque estes podem despertar memórias
agradáveis de momentos de paz, relacionadas a este som, o
que acaba nos tranquilizando, explica o neurologista do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, Fabio Porto.

O som da chuva é considerado um ruído brando, ou seja,
um ruído que permite que sua mente, ao focar nele, não ouça
os barulhos que atrapalhariam na sua concentração e no
relaxamento, como afirma a especialista em medicina do sono
e médica do Instituto do Sono de São Paulo, Luciana
Palombini.

Outra hipótese está na maneira como o cérebro interpreta o
que ouvimos, já que durante nosso desenvolvimento cognitivo
passamos a identificar determinados sons como indicativos de
ameaça, de que devemos estar atentos, como um grito, sirene...
Assim como identificamos também outros sons que nos
transmitem segurança, de que podemos relaxar, como sons de
água, por exemplo. De acordo com Orfeu Buxton, professor da
Universidade do Estado da Pensilvânia, nos EUA, esses sons
não ameaçadores servem para acalmar. “É como se eles
estivessem dizendo „não se preocupe, não se preocupe‟”.


Adaptado de 

Por que barulho de chuva acalma e ajuda a dormir? 

Maria Júlia Marques 
Do UOL Viva Bem, em São Paulo 

21/11/2018 04h00 

Disponível em: https://bit.ly/2ALx5ft

Você sabe por que o som de água nos ajuda a dormir mais facilmente?
Elias Nascimento
Mega Curioso
05/02/2017
Disponível em: encurtador.com.br/cmC19

CTSA

Ícones:
<div>Ícones feitos por <a 
href="" title="Good 
Ware">Good Ware</a> 
from <a 
href="https://www.flaticon.
com/br/" 
title="Flaticon">www.flatico
n.com</a></div>

https://bit.ly/2ALx5ft


De onde vem o raio e o 
trovão? Episódio 20.
Disponível em:
https://www.youtube.com/
watch?v=EjlNfH5z08w

Vídeo

De onde vem? É uma série de desenho animado brasileira de 
foco educacional, produzida pela TV PinGuim para TV. 

De Onde Vem o Raio e o Trovão? #Episódio  20

Sugere-se trazer o episódio para complementar os
experimentos.

Resenha: Kika quer saber de onde vem o raio e o trovão. Kika descobre
como acontecem os raios, relâmpagos e trovões e quem foi Benjamin
Franklin.

Indicação: Anos Iniciais da Educação Básica.

Áudio: Rain Glorius Rain.
Disponível em:
https://www.youtube.com/p
laylist?list=OLAK5uy_mjWr8
vrdKjEWsDx4TDIberdBiJFIj_0
HE

Áudio:

“Rain Glorious Rain” é uma boa sugestão para o caso de
não haver possibilidade de produção de um vídeo de chuva
em sua região.

https://www.youtube.com/watch?v=EjlNfH5z08w
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Fotografia 4: Chuva no Sul de Goiás



Autor: Gérard Moss (doada para fins de pesquisa, 2021)
Fonte: https://bit.ly/3e97A5F

https://bit.ly/3e97A5F


Módulo 1  
Atividade 4 – Mas, o que é a chuva?

Objeto de conhecimento

 Conceito de “chuva” e precipitação;
 Tipos de precipitação e forma de ocorrência;
 Conceito de raios, relâmpagos e trovões;
 Conceito de sons brandos.

Habilidades

 (EF01GE05) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de
temperatura e umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e temporais,
comparando a sua realidade com outras.

 (EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas
aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.).

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura,
no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C

 Conceito de chuva e de precipitação;
 Tipos de precipitação (chuva, granizo e neve), e como ocorrem;
 Contribuição da Ciência para o conhecimento sobre precipitação e suas

implicações para a Sociedade e Ambiente;
 Conceito de raios, relâmpagos e trovões e como ocorrem;
 Sons brandos.

T

 Contribuições da Tecnologia para o conhecimento de como ocorrem os tipos
de precipitação (Exemplo do termômetro e o ponto de congelamento);

 Contribuição da tecnologia para a prevenção de acidentes com raios
(Exemplo para-raios). Previsões sobre chuva. Defesa Civil.

S

 Levantamento das sensações relacionadas aos tipos de precipitação,
implicações dos tipos de precipitação para os diferentes segmentos da
Sociedade;

 Exploração do sentido da audição aos sons que a chuva provoca (som
brando);

 Importância da chuva para atividades sociais, como trabalho e lazer.
 A chuva retratada nas músicas.

A

 Observação e descrição dos aspectos físicos do Ambiente relacionados aos
tipos de precipitação (chuva, granizo e neve);

 Reconhecer o tipo de precipitação predominante na região onde estão
inseridos.

 Comparação de Ambientes onde ocorrem os diferentes tipos de precipitação;
 Tipos de vegetação e relação sobre ocorrência de chuva.



Módulo 1  
Atividade 4 – Mas, o que é a chuva? 

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos) 

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo;

Sugestão de tempo para planejamento e

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 10 minutos.

Sugestão de materiais

 Recipiente com pedras de gelo de tamanhos variando entre 5mm a 10cm de 
diâmetro (podem ser feitos com bexiga ou saquinhos com água;

 Recipiente com raspas de gelo;
 Pequeno regador com água;
 Representações de cristais de neve;
 Papel sulfite;
 Recursos audiovisuais para videoclipe ou musicas selecionadas, sons de trovão 

e sons de chuva;
 Ilustrações dos diferentes tipos de precipitação;
 Ilustrações de raios e relâmpagos;
 Materiais para os experimentos;
 Colchonetes (se a escola dispuser).

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Fóruns de discussão;
 Google Meet, Zoom, WhatsApp



Atividade 4 :

Mas, o que é a chuva? 

A chuva é um fenômeno natural meteorológico que consiste na
precipitação de água na forma líquida sobre a Terra. Embora
“precipitação” seja qualquer forma de água, líquida ou sólida que cai
do céu, como granizo e neve, a chuva se refere apenas à forma líquida
das precipitações.

Chuva, granizo (saraiva) e neve, são tipos de precipitação

existentes.

Enquanto a chuva consiste apenas na precipitação da água

na forma líquida, o granizo ou saraiva consiste na

precipitação em forma de bolas ou pedaços irregulares de

gelo. Essa formação ocorre devido ao movimento vertical do

ar, que transporta as gotas de água para camadas mais

elevadas e mais frias, onde há seu congelamento, ou quando

as gotas de chuva, durante sua precipitação, encontram

camadas de ar que se acham abaixo do ponto de

congelamento.

Autor: Reginaldo Martins (doada para fins de pesquisa, 2021) 

Figura 15 – Granizo em Charqueada /SP

Figura 13 - Chuva

Figura 14 - Granizo

Fonte: Água, sua linda!

Disponível em:

https://www.facebook.com/ag

uasualinda/photos/1567282633

440819
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Já a neve consiste no resultado de precipitação de cristais

de gelo, em geral em forma hexagonal e completamente

ramificado. Essa formação é decorrente do congelamento do

vapor de água, que se encontra suspenso na atmosfera.

Fonte: http://www.snowcrystals.com/photos/photos.html

Para que ocorra a precipitação de neve a temperatura

junto a superfície deve ser baixa (0º ou menor), caso

contrário a neve derreterá em sua queda transformando-se

em chuva.

A neve tem a capacidade de
refletir a luz, tornando-se
translúcida e de coloração
branca.

O acúmulo de neve resulta nas
geleiras existentes nas regiões
mais frias, nos polos e em altas
montanhas.

Autor: Sabrina Pavan Montezzo (doadas para fins de pesquisa, 2021)

Na forma de chuva, neve ou granizo, a “precipitação” é

fundamental, pois traz a água que está flutuando no céu de

volta para a Terra, recarregando lagos, rios, reservatórios,

aquíferos subterrâneas etc.

Fonte: Água, sua linda!

Disponível em:

https://www.facebook.com/ag

uasualinda/photos/1567282633

440819

Figura 16 – Cristais de gelo

Figuras 17 e 18 – Neve no Fort Lauderdale Florida

Figuras 19 e 20 – À esquerda geleiras em Bariloche/ 
Argentina e à direita em  Caión del Maipo/ Chile

Autor: Joseph Rose (doadas para fins de pesquisa, 2021)
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A atividade a seguir apresenta como proposta a construção

de conhecimentos conceituais sobre chuva e precipitação,

porém é importante explorar não apenas os aspectos

científicos, mas também tecnológicos, sociais e ambientais

envolvidos na temática.

Embora muitos aspectos e conteúdos disciplinares possam

ser trabalhados neste momento, sugere-se explorar os tipos

de precipitação, com ênfase no conceito de chuva – como este

fenômeno meteorológico que consiste apenas na forma

líquida das precipitações.

Para introduzir o assunto de uma forma mais lúdica e

interdisciplinar, para esta atividade foi selecionado a música

como ferramenta para o desenvolvimento da proposta, (vide

sugestões de materiais e/ou selecione outras que considere

mais adequada a sua turma).

Continue explorando os sentidos, dando ênfase agora a

audição, tanto através da música, como das sensações

relacionadas aos sons que a chuva produz. Lembre-se que a

observação da chuva e o levantamento das sensações,

percepções, interpretações, e conhecimentos prévios dos

alunos, assim com as produções e registros realizados na

atividade anterior (Atividade 1), também poderão ser

utilizados para o direcionamento da atividade.

Vale ressaltar que, esta proposta prevê o estudo de

conceitos a partir do evento chuva, porém o objetivo é que

estes sejam construídos e não apresentados prontos para os

alunos. Neste contexto, além de motivar os alunos as

atividades devem ser conduzidas de forma a propiciar o

desenvolvimento de habilidades e das relações CTSA.



Sugestão de desenvolvimento:

1 - Inicie a atividade retomando as produções e registros

realizados pelos alunos na “Atividade 1”, a partir da

observação da chuva, e explore os aspectos levantados por

eles direcionando-os ao tema desta aula.

2 – Sugere-se introduzir o assunto perguntando aos alunos:

Gostam de música? Que tipo preferem? Conhecem alguma que fale

de chuva? Deixe-os se expressarem e apresente os materiais

sugeridos (videoclipe/músicas), ou outro que considerar

pertinente para o desenvolvimento da aula, explorando-os ao

máximo.

3 - Em seguida, organize os alunos em pequenos grupos,

com aproximadamente 5 alunos, e inicie o levantamento de

hipóteses a respeito do que é a chuva. Para tal, utilize

questões formuladas de acordo com o nível escolar que se

pretende trabalhar. Sugere-se questões como: O que é a chuva?

Toda água que cai do céu é chuva? Já ouviram o termo

“precipitação”, o que é? Chuva e precipitação são a mesma coisa?

Quais os tipos de precipitação existente? Vocês já viram granizo?

Como são formados? Qual a diferença entre granizo e neve? No

Brasil temos neve? E em nossa região? Qual tipo de precipitação é

predominante em nossa região? Essa precipitação causa danos e /ou,

prejuízos para a sociedade? Quais? Distribua para os grupos um

regador pequeno com água, recipientes com raspas de gelo,

representando a neve, esferas de gelo de diâmetros variados

(de uma ervilha até uma laranja), o granizo e representações

de flocos de neve e pergunte: Em que condições ambientais

ocorre cada um dos tipos de precipitação? Como se formam? Quais

as sensações podem estar relacionadas aos diferentes tipos de

precipitação? Quais implicações desses tipos de precipitação para a

Para alunos cegos estes
fenômenos devem ser
descritos, com um maior
número de detalhes possíveis.

Sugere-se trazer, para que
possam manusear, raspas de
gelo representando a neve,
esferas de gelo de diâmetros
variados, representando o
granizo, modelos de flocos de
neve e simular a chuva com
um regador. Estes podem
auxiliar na construção de
conhecimentos de forma
inclusiva.

O incentivo à participação dos
alunos em discussões sobre os
temas a serem estudados em
aula e os trabalhos em grupos
envolvem dimensões
importantes na formação geral
dos estudantes, tais como, o
aprendizado de uma
convivência cooperativa com os
colegas, o respeito às diferentes
formas de pensar, o cuidado na
avaliação de uma afirmação e a
autoconfiança para a defesa de
pontos de vista (Capecchi &
Carvalho, 2000, p.171).



sociedade? Estipule um período para discussão.

4 – Coletivamente, com todos os grupos juntos, permita

que os alunos realizem a exposição das hipóteses levantadas.

Direcione as discussões e inclua questões como: Qual a

contribuição da Ciência para o conhecimento sobre precipitação?

Quais as implicações desse conhecimento para a sociedade e

ambiente? Quais contribuições da tecnologia para o conhecimento

de como ocorrem os tipos de precipitação? Conhece alguns

instrumento que possa ser utilizado para descobrir o ponto de

congelamento? (Exemplo do termômetro). Explore o termo

precipitação e o conceito de chuva para a sistematização do

conhecimento.

5 - Convide os alunos a realizarem o registro do que foi

discutido neste primeiro momento, através da construção de

uma paródia, por exemplo.

TIC

Ambos momentos da atividade podem ser realizados de

forma remota, ou seja, com professores e estudantes

interagindo virtualmente. Para tal, sugere-se uma parte

assíncrona para os questionamentos e levantamento das

sensações e discussões, que podem ocorrer, por exemplo por

meio de Fóruns de Discussões. Neste momento, os materiais

(músicas, videoclipe, textos informativos...) podem ser

disponibilizados aos alunos através de links encaminhados

por E-mail ou Grupos de WhatsApp. Em seguida, um

momento síncrono pode ser planejado para a realização da

sistematização dos conhecimentos e Atividade de

Relaxamento, através do Google Meet, Zoom ou WhatsApp.



Videoclipe: “Chuva, chuvisco, 
chuvarada” – Cocoricó.

Para alunos cegos descrever as
imagens.

Para alunos surdos apresentar
a música através de libras.

Videoclipe

Para os alunos dos anos iniciais (1ª e 2º anos) sugere-se o
videoclipe produzido em 2010 pela Cultura, “Chuva,
chuvisco, chuvarada” – Cocoricó. Este permite explorar, de
forma lúdica, aspectos que envolvem o conceito de chuva. Se
possível, que tal preparar uma das receitas apresentadas no
videoclipe?

Música

Música: “Chuva, chuvisco, chuvarada” – Cocoricó. 
Composição: Hélio Ziskind.

Chove, mas como chove
Chuva, chuvisco, chuvarada
Por que é que chove tanto assim?

A terra gosta da chuva
E eu gosto da chuva também
Ela lá e eu aqui
Cocoricó
Quiquiriqui

Chove, mas como chove
Chuva, chuvisco, chuvarada
Por que é que chove tanto assim?
Lararáaa

Quando chove
A terra fica molinha
A planta fica verdinha
E eu fico todo molhado
Com o pé na lama e nariz tapado
Minha vó me chama:
"Menino vem cá, vem tomar chá
Vem comer bolo de cenoura
Com cobertura de chocolate quente“
Bom muito bom, muito mais do que bom
É excelente!
(...)

Chuvisco é a precipitação
líquida de gotas de água
muito pequenas, com
diâmetros inferiores á 0,5mm
dispersas de forma uniforme,
parecendo flutuar no ar, que
ocorre a 1 mm/hora.

Sugestões de materiais:

Sugere-se explorar com o
videoclipe os beneficios da
chuva para o solo e plantas.

https://www.youtube.com/watch?v=DjHPC-dEd8o


Música: Chuva No Brejo
Composição: Moraes Moreira.

Para alunos surdos apresentar
a música através de libras.

Continuação

Oh que tarde tão bela
Banana quente no forno com açúcar e canela

Chove, chove, chove deixa chover
Enquanto tiver bolo de cenoura a gente nem vai perceber
Chove, chove, chove, deixa chover
Comendo banana quente a gente nem vai perceber

Bom muito bom, muito mais do que bom
É excelente
Enquanto tiver bolo de cenoura
A gente nem vai perceber

Chove, chove, chove deixa chover
Comendo banana quente
A gente nem vai perceber

Música

Música: Chuva No Brejo
Composição: Moraes Moreira.
Letra:

Olha como a chuva cai
E molha a folha aqui na telha
Faz um som assim
Um barulhinho bom

Faz um som assim
Um barulhinho bom

Água nova
Vida veio ver-te
Voa passarinho
No teu canto canta
Antiga cantiga

No teu canto canta
Antiga cantiga

Com alunos dos anos iniciais
da Educação Básica, sugere-se
explorar os sons que a chuva
faz, ou o som produzidos
pelas gotas ao cair em
diferentes objetos.
Para os anos finais podem ser
explorados as condições e os
problemas sociais enfrentados
em diferentes condições de
moradias (moradores de ruas,
barracos etc.).

https://www.youtube.com/watch?v=OjWi7dCwizM


Música

Música: “Oh, Chuva” - Falamansa
Composição: Luis Carlinhos.

Letra:

Você que tem medo de chuva
Você não é nem de papel
Muito menos feito de açúcar
Ou algo parecido com mel

Experimente tomar banho de chuva
E conhecer a energia do céu
A energia dessa água sagrada
Nos abençoa da cabeça aos pés

Oh! chuva
Eu peço que caia devagar
Só molhe esse povo de alegria
Para nunca mais chorar

Oh! chuva
Eu peço que caia devagar
Só molhe esse povo de alegria
Para nunca mais chorar

Para alunos surdos apresentar
a música através de libras.

Música: “Oh, Chuva” -
Falamansa
Composição: Luis Carlinhos.

Charadas

O que é que cai em pé e corre deitada?

O que é que se deseja que venha quando tarda, e que se vê 
logo que vem?

Respostas:  Chuva

Para os anos iniciais sugere-se
explorar diferentes materiais
em contato com a água, ou
seja, permeáveis e
impermeáveis.
Para os anos finais discuta
sobre a estrofe:
“Oh! chuva
Eu peço que caia devagar
Só molhe esse povo de alegria
Para nunca mais chorar”

https://www.youtube.com/watch?v=Veeu7KSsZ4c


Literatura Infantil 

O livro “História de Chuva Para Acabar Com o Medo
(Dela)” de Luciene Regina Paulino Tognetta, ilustrado
por Paulo R. Masserani foi publicado em 2015 pela Editora
Adonis. Este é uma sugestão para tratar o medo de chuva.

Audiobook: https://soundcloud.com/editoraadonis/historia-de-chuva-
para-acabar-com-o-medo-dela?in=editoraadonis/sets/audiobooks

Indicação: Anos Iniciais da Educação Básica.

História de Chuva Para
Acabar Com o Medo (Dela)”
- Luciene Regina Paulino
Tognetta

Filme

Trazer um trecho do filme “Cantando na chuva”.

Data de lançamento: 30 de junho de 1952 (Brasil).

Diretores: Gene Kelly, Stanley Donen

Direção: Stanley Donen, Gene Kelly

Roteiro: Betty Comden, Aldolph Green

Sugere-se trabalhar com coreografias.

Indicação: Anos Iniciais e finais da Educação Básica.

Para alunos cegos descrever as
ilustrações.

Para alunos surdos apresentar
a história através de libras.

Uma das maiores cenas do 
cinema e uma referência 
quando se trata de 
coreografias musicais.
https://www.youtube.com/
watch?v=-yaxcdMDcrs
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Fotografia 3: Chuva no interior de São Paulo



Autor: Tiago Iatesta (doada para fins de pesquisa, 2021)
Fonte: https://riosvoadores.com.br/galerias/fotos/

https://riosvoadores.com.br/galerias/fotos/


Módulo 1  
Atividade 5 – De onde vem a chuva?

Objeto de conhecimento

 Estudo das nuvens;
 Formação da chuva e precipitação.

Habilidades

 Propor hipóteses.
 Selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e/ou

conhecimentos científicos;
 Participar de discussões de caráter científico com colegas, professores,

familiares e comunidade em geral.
 Organizar e/ou extrapolar conclusões. (BNCC, p. 323)
 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da

água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais)

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C

 Nuvem enquanto local de formação da chuva/ precipitação;
 Contribuição da Ciência para o conhecimento sobre local de formação de

precipitação e sua implicação para a sociedade e ambiente;
 Conceito de virga;
 A chuva levada por tornado e furacão;
 Importância do levantamento de hipóteses.

T
 Importância de tecnologia na previsão de ocorrência de tornados e

furacões e sua implicação para a sociedade e ambiente;
 Estudo dos tipos de nuvens.

S
 Importância das nuvens;
 Implicações de Tornados e furacões para a sociedade.

A
 Importância das nuvens para o ambiente;
 Efeito das nuvens para o ambiente;
 Efeitos de tornados e furacões no ambiente.



Módulo 1  
Atividade 5 – De onde vem a chuva?

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos)

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo;

Sugestão de tempo para planejamento e

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 10 minutos.

Sugestão de materiais

 1 Caixinha para cada grupo contendo papeis para respostas e as seguintes 
questões:

 1 - De onde vem a chuva? Onde são formadas? 
 2 - Se a chuva vem das nuvens, como pode a chuva cair sem a presença delas?

Como explicar uma chuva que sai das nuvens e não atinge a superfície terrestre?
 Textos informativos (vide sugestões)
 Recursos audiovisuais (projeção de furacão, tornado virga)
 Ilustrações da virga, furacão e tornado;
 Materiais para confecção do taumatrópio (vide p. )

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Fóruns de discussão;
 Google Meet, Zoom, WhatsApp



A formação da chuva ocorre exclusivamente nas nuvens.

Atividade 5 :

De onde vem a chuva? 

Porém, é possível em alguns lugares que a chuva caia sem

a presença de nuvens, como por exemplo durante o

surgimento de Tornados e Furacões, onde há ocorrência de

tempestades com chuva.

Fonte: Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tornado https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclone_tropical

Também é possível que a chuva saia das nuvens e

evapore na atmosfera antes de atingir a superfície, esse

fenômeno recebe o nome de virga, também conhecida como

“chuva invisível” ou “chuva fantasma”.

Fonte: Jay Chapman https://hypescience.com/voce-sabe-o-que-e-uma-virga/

Tornado: formação em forma
de funil a partir da base da
nuvem em direção ao solo.

Furacão: é a maior
tempestade do planeta. Pode
atingir diâmetros de até mais
de 1000 km. Dependendo da
região de ocorrência, pode
ser denominado de Tufão e
Ciclone Tropical .

http://www.estacao.iag.usp.
br/didatico/index.php

Figura 24 – Tornado Figura 25 – Furacão

Figura 26 – Virga sobre o Novo México
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A atividade a seguir traz como proposta a construção de

conhecimentos a respeito da formação da chuva, que ocorre

exclusivamente nas nuvens, sugere-se que esta seja

trabalhada juntamente com a Atividade 3 (Mas o que é a

chuva?) ou 5 (O que é uma nuvem?).

Para tal, sugere-se que esta se desenvolva em etapas,

permitindo aos alunos momentos para a análise de questões

apresentadas, e a partir destas a elaboração e reelaboração de

hipóteses visando respondê-las.

O levantamento de hipóteses é uma etapa importante,

tanto para a construção do conhecimento científico, como

para uma maior compreensão de como este ocorre, sendo

estes também objetivos da atividade que se segue.

Para alunos dos anos iniciais sugere-se a confecção do

Taumatrópio (vide sugestão de materiais) como forma de

trabalhar a temática e realizar o levantamento das hipóteses

de forma mais lúdica e apropriada para a faixa etária, ou de

sistematizar o conhecimento. Também são sugeridos livros

de literatura, que podem favorecer o desenvolvimento da

atividade.

Segundo Trivelato e

Tonidandel (2015) a

elaboração de hipóteses têm

papel importante no ensino

tanto para os estudantes na

elaboração de explicações ou

resposta, como para o

professor que passa a

entender, através de

elementos contidos nessas

hipóteses, as concepções que

possuem sobre determinado

tema, permitindo assim o

planejamento de intervenções

e reestruturações necessárias.

Complementando, segundo

Cachapuz (2002) tal estratégia

traz uma mudança no papel

do aluno, que passa de

receptor sobretudo de

conteúdos científicos, a sujeito

ativo na construção do seu

próprio saber, cabendo ao

professor incentivá-lo nesse

processo.

A atividade pode ser realizada de forma remota, ou seja,

com professores e alunos interagindo virtualmente. Sugere-se

a utilização de pequenos vídeos para exposição das questões

e/ou envio destas através do Google Formulário. A criação de

grupos de WhatsApp para que os alunos possam construir

suas hipóteses também pode ser uma boa alternativa. Para os

momentos síncronos, principalmente para a sistematização

dos conhecimentos construídos, ou confecção do Taumatrópio

sugere-se a utilização do Google Meet, Zom, WhatsApp.

TIC



Sugestão de desenvolvimento:

1 - Inicie a atividade retomando as produções realizadas

pelos alunos na aula anterior, proporcionando um momento

para que sejam apresentadas.

2 - Organize-os em grupos, com aproximadamente 5 alunos,

e como sugestão distribua para cada um deles uma caixinha

contendo a seguinte questão: De onde vem a chuva? Onde são

formadas?, juntamente com papéis para anotação das hipóteses

levantadas por eles. As anotações ocorrerão em três

momentos, sendo este o primeiro deles. Deixe que discutam

em grupos sobre a questão, levantem hipóteses e busquem

explicações, estimulando-os para que isso aconteça. Convide

os grupos a apresentarem suas hipóteses e como chegaram até

ela, e após expostas e discutidas, solicite que retornem para

que, se necessário, possam reelaborá-las.

3 - Em seguida, distribua as questões complementares: Se a

chuva vem das nuvens, como pode a chuva cair sem a presença delas?

Como explicar uma chuva que sai das nuvens e não atinge a

superfície terrestre? Estas anotações (hipóteses) farão parte do

segundo momento e serão novamente apresentadas.

4 - Os alunos novamente retornarão aos seus grupos para

pesquisa e leitura de textos explicativos (vide sugestões), para

que através destas, possam ter embasamento para repensar,

reformular, se necessário, as hipóteses levantadas (terceiro

momento). Estas serão apresentadas para a sistematização do

conhecimento construído. Nesse momento, sugere-se trazer

questões sobre como a construção de conhecimento científico

vai sendo construído e modificado (exemplo: Héliocentrismo).

Sugere-se questões como: Qual a importância do levantamento e

reformulação de hipóteses, na construção do conhecimento científico?

O conhecimento científico é imutável? Como ele se constrói?

Sugere-se o registro dos conhecimentos construídos.

Para os anos iniciais sugere-se

iniciar a atividade na roda da

conversa, com a leitura de um

dos livros de Literatura

Infantil sugeridos, ou outro

que aborde a temática de uma

maneira divertida. Explore o

livro, capa, autores e

ilustrações ao máximo e após

a leitura da história, permita

que os alunos se expressem

livremente sobre a história.

Em seguida, direcione as

discussões para a questão: “De

onde vem a chuva?”. As

atividades desenvolvidas

anteriormente podem servir

para direcionar melhor as

discussões. Após as

discussões, sugere-se o

registro através da confecção

do “Taumatrópio” (vide

sugestão).



Texto informativo

Você já ouviu falar em “chuva fantasma”?

Imagine uma chuva que começa caindo normalmente, mas
desaparece, como um passe de mágica, no meio do caminho,
antes mesmo de atingir o solo. Esse fenômeno existe e é
conhecido como “chuva fantasma”, ou “chuva invisível”. Mas,
você deve estar pensando: “Como isso é possível?”

Bom, esse fenômeno que na verdade se chama “virga”,
embora não muito comum, ocorre no mundo todo, sempre em
regiões em que o ar próximo ao solo é menos úmido, e foi
desvendado pelos meteorologistas, vamos entender como
ocorre?

Esse mistério possui uma explicação muito simples. A
chuva desaparece porque simplesmente evapora ao encontrar
uma massa de ar seco no caminho, não chegando, assim, a
atingir a superfície terrestre. O meteorologista Sergio Calvete,
explica que “Em geral, a virga ocorre com gotas de chuva que
caem dos chamados altos-estratos, um tipo de nuvem
acinzentada e não muito grande. As gotas das nuvens de
tempestade não costumam passar por esse tipo de processo,
porque elas são maiores e estão menos sujeitas à ação do calor
atmosférico”.

Para quem está no ar, a “chuva fantasma” tem sua
importancia, pois indica um caminho turbulento pela frente.

Adaptado de “O que é chuva invisível?”
Redação Mundo Estranho
Publicado em 18 abr 2011 
Disponível em: https://bit.ly/3fjArpd

Sugestões de materiais:

CTSA

Ícones:
<div>Ícones feitos por <a 
href=https://www.freepik.co
m
title="Freepik">Freepik</a> 
from <a 
href=https://www.flaticon.c
om/br/

https://bit.ly/3fjArpd
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/br/
https://www.flaticon.com/br/
https://www.flaticon.com/br/
https://www.flaticon.com/br/


Texto informativo

Chuva, mas não tem nuvem, como explicar isso?

Um certo dia, você resolve sair de casa, está ensolarado,
você olha para o céu e ele está limpinho, sem a presença de
nuvens, mas de repente, começa chover. Como explicaria uma
chuva que cai de um céu completamente sem nuvens?

Esse fenomeno, conhecido como “chuveiro de sol” ou
“chuveiro solar”, ocorre em todo o mundo e são
frequentemente associados a arco-íris, especialmente se o sol
estiver próximo do horizonte. Isso porque durante esse
fenômeno, as gotas de chuva são expostas diretamente à luz
solar ficando muito mais fácil que a luz seja refratada pelas
gotas, resultando em um arco-íris.

Mas, como ocorre o “chuveiro de sol”? Os meteorologistas
possuem duas explicações simples para tal fenômeno. Na
primeira delas, atribui-se aos ventos fortes predominantes, ou
seja, a chuva se forma em uma nuvem, provavelmente do tipo
cumulus, que fica situada mais acima na atmosfera, e é
carregada pelos fortes ventos predominantes alcançando o
solo a vários quilômetros de distância, em um local onde não
há a presença de nuvens. Na segunda, a causa deste fenômeno
é atribuida à nuvens que se dissipam (quando o processo que
a originou pára) rapidamente, logo após a queda das últimas
gotas de chuva, e como estas levam alguns minutos para
atingir o solo, quando isso acontece a nuvem já desapareceu.

Em ambos os casos, embora você veja a chuva sem a
presença de nuvens no céu, isso não significa que ela não
tenha se formado em um sistema de nuvens!

Adaptado de:
RainWithout Clouds? How A SunshowerOr Serein Can Provide The Answer
Disponível em: https://ownyourweather.com/rain-without-clouds/

CTSA

Ícones:

https://icon-
icons.com/pt/icone/sol-
dia-tempo-simbolo/73146

https://icon-
icons.com/pt/icone/ajuda-
ponto-de-
interroga%C3%A7%C3%A3
o/153566
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Confecção de um “Taumatrópio”

Materiais
• Papel;
• Giz de cera ou lápis de cor;
• Tesoura;
• Cola;
• Um pedaço de barbante.

Modo de preparo 

Para saber mais:

Taumatrópio Wikipédia
Disponível em:
https://bit.ly/3ehbQjA

A origem do cinema – Jogos
ópticos
Disponível em:
https://cinead.org/wp-
content/uploads/2021/03/jog
os_opticos.pdf

1 – Em um papel branco, desenhe 2 círculos de mesmo
tamanho com aproximadamente 6cm de diâmetro e
recorte-os;

2 – Marque o centro dos círculos e desenhe em ambos, na
metade de cima, uma nuvem, e no outro, as gotas de chuva;

Vídeo: https://bit.ly/3fjEgum

3 – Na parte de trás de um dos círculos, seguindo a
marcação central, cole um pedaço de barbante;

4 – Cole os dois círculos, seguindo a marca central, de
modo que as figuras fiquem para fora;

5 – Gire o barbante rapidamente entre os dedos e veja o
que acontece!

Análise dos resultado

Esse é um jogo óptico, girando
rapidamente o barbante, as
duas imagens formam uma só

https://www.youtube.com/watch?v=SsK4NT7NkwA
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Literatura Infantil

O livro “De onde vem a chuva? Meu primeiro livro de
porques” – Katie Daynes, Edições Usborne, 2018, de título
original: “Lift-the-Flap First Questions and Answers What
Makes it Rain?”, é uma boa sugestão de leitura para auxiliar
na compreensão e introdução de temas da Ciência da
Natureza.

Resenha: Este traz respostas para muitas questõesque os alunos dos anos
inicias possuem com relação ao ambiente, entre elas “de onde vem a
chuva?”

Indicação: Anos iniciais da Educação Básica.

“De onde vem a chuva? Meu 

primeiro livro de porquês” –

Katie Daynes

“Os Pingos e a chuva” – Mary

França e Eliardo França

“Sapo Ivan e a nuvem de 
chuva” - Henfil

Para alunos cegos descrever as
ilustrações.

Para alunos surdos apresentar
a história através de libras.

Literatura Infantil

O livro “Os Pingos e a chuva”, de Mary França e Eliardo
França, foi publicado em 2012 pela Editora Global, é uma
leitura divertida que permite explorar com os alunos dos
anos iniciais a atividade e discutir “de onde vem a chuva?”.

Resenha: Este traz os sete amigos Pingos organizando uma pescaria, mas
como o rio está seco, os amigos vão em busca de ajuda para que a
nuvem se transforme em chuva.

Indicação: Anos iniciais da Educação Básica.

Literatura Infantil

O livro “Sapo Ivan e a chuva”, de Henfil, foi publicado
em 2012 e é da Editora Nova Fronteira. Esta é uma leitura
indicada para alunos das séries iniciais e também permite
trabalhar a questão “de onde vem a chuva?” a partir da
descoberta do sapo Ivan.

Resenha: Este traz o sapo Ivan, que após descobrir qual era a nuvem que
fazia chover, parte para propor um desafio ao tubarão Olavo, mas como
ele é desligado pode ser que ele se dê mal.

Indicação: Anos iniciais da Educação Básica.

Sugestão de materiais



Fotografia 4: Nuvem em Charqueada/SP



Produção do próprio autor
Fonte: dados da pesquisa 2021



Módulo 1  
Atividade 6 – O que é uma nuvem?

Objeto de conhecimento

 Conceito de nuvem e sua composição;
 Elementos necessários para a formação de nuvens (umidade do ar, temperatura

e pressão);
 Nucleação;
 Conceito de neblina, orvalho e geada e forma de ocorrência;
 Névoa seca/ poluição atmosférica;
 Conceito de vapor d‟água e compreensão sobre sua existência na atmosfera;
 Compreensão, através da relação com o conceito de nuvem, da diferença entre o

vapor d‟água e a “névoa” resultantes da condensação do vapor d‟água.

Habilidades

 (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua
composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar
essa composição.

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

 (EF04CI08) Propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão de
alguns microrganismos (vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas
adequadas para prevenção de doenças a eles associadas.

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C

 Importância do conhecimento sobre o que é uma nuvem para a
sociedade;

 Conceito de bactéria, modo de vida, como podem colaborar para a
formação de chuva (texto informativo)

T
 Tecnologias que permitem o estudo das nuvens;
 Tecnologias que permitem o estudo de bactérias e o combate de doenças

a elas vinculadas (texto Informativo).

S

 Prejuízos da geada para a agricultura;
 Prevenção de acidentes em dias de nevoeiros;
 Efeitos da névoa seca para a sociedade;
 Doenças causadas por bactéria (texto informativo)

A

 Condições ambientais para a formação de nuvens, nevoeiro, orvalho e
geada;

 Efeitos da geada em plantações;
 Névoa seca (poluição);
 Transporte de bactérias de uma região para outra através de fenômenos

meteorológicos e suas implicações para a sociedade (texto informativo).



Módulo 1  
Atividade 6– O que é uma nuvem?

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos)

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo;

 Laboratório ou sala que permita a realização dos experimentos.

Sugestão de tempo para planejamento e

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 30 minutos.

Sugestão de materiais

 Textos informativos (vide sugestões)
 Recursos audiovisuais (projeção de nevoeiro, orvalho e geada)
 Ilustrações de nevoeiro, orvalho e geada;
 Materiais para experimentos (vide p. )

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Google Meet, Zoom, WhatsApp



Atividade 6 :

O que é uma nuvem? 

Uma nuvem é um conjunto visível de partículas de água em estado
líquido e/ou sólido (gelo), que se encontra em suspensão na
atmosfera. Ela se forma graças ao movimento vertical de ar úmido,
sendo portanto, resultado da condensação do vapor de água (água
invisível, em seu estado gasoso), e pode conter, além de partículas de
água, poeira e fumaça provenientes de indústrias, carros etc.

Diferente das nuvens que se formam pela condensação

do vapor de água, a partir de gotículas em suspensão nas

camadas mais elevadas da troposfera, o nevoeiro, também

conhecido por neblina ou cerração, se forma quando a

condensação ocorre na atmosfera, próximo ou junto a

superfície terrestre (quando a temperatura e o ponto de

condensação do ar se tornam o mesmo), reduzindo assim a

visibilidade na horizontal, para menos de 1 km, diferente da

névoa, que por se tratar de partículas microscópicas, não

reduz a visibilidade e é muitas vezes confundida com

chuvisco.

Autor: Sabrina Pavan Montezzo Autor: Reginaldo Martins

(doadas para fins de pesquisa, 2021)

Condensação é o processo
através do qual uma
substância passa do estado
gasoso ao estado
líquido. A condensação
ocorre quando um gás
atinge uma
temperatura abaixo do seu
ponto de ebulição. O vapor
de água se transforma em
gotículas de água quando
sua temperatura cai abaixo
de 100°C.

Você sabia que existe
também a névoa seca? São
partículas de poeira fina
e/ou fumaça no ar. Essas
partículas são invisíveis a
olho nu, mas numerosas o
suficiente para reduzir a
visibilidade e dar ao ar um
aspecto opaco.

Figura 27 e 28 – Nevoeiro



Já o orvalho é a condensação do vapor d‟água atmosférico

sobre uma superfície. Geralmente, ocorre ao amanhecer, após

uma noite com céu aberto e sem vento, quando a superfície

da Terra perde radiação, e o ar atinge sua temperatura

mínima, o que acaba causando o resfriamento. Este

resfriamento causa a condensação do vapor d'água próximo,

que se deposita nas superfícies (plantas, carros, portões etc.)

em forma de gotículas.

Fonte: https://pixnio.com/pt/?s=orvalho

Caso já tenha ocorrido a formação do orvalho, e a

temperatura da superfície continue caindo até atingir 0ºC ou

menos esse orvalho pode ser congelado resultando na geada,

que são pequenos cristais de gelo que se depositam sobre a

superfície, dando-lhe uma aparência branca.

Fonte: https://pixnio.com/pt/pagina/2?s=geada

O orvalho cai?
Não, ele se forma na própria
superfície, assim como a
geada.

http://www.estacao.iag.usp.
br/didatico/index.php

Figura 30 – Geada

Figura 29 – Orvalho

https://pixnio.com/pt/?s=orvalho
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Após a compreensão de conhecimentos construídos

anteriormente, principalmente de que a chuva se forma

exclusivamente nas nuvens, a atividade a seguir traz alguns

aspectos importantes, que podem ser trabalhados a partir do

conceito de nuvem.

Entre eles a dependência de temperatura e pressão para o

estado físico de uma substância (no caso a água), e a

diferença entre o de vapor d‟água (invisível) e a nevoa que

vemos sair de uma panela quente ou de um congelador, por

exemplo, que são na verdade pequenas gotas resultantes da

condensação do vapor d‟água (água em estado líquido) ao

encontrar uma região fria, assim como as nuvens. Essa

diferenciação entre o vapor d‟água e a névoa é muito

importante, pois a névoa é erroneamente apresentada em

diversos materiais didáticos como sendo vapor d‟água.

Para tal, é sugerido como atividade, o experimento

“Nuvem na garrafa”, que pode ser trabalhado de forma

investigativa, envolvendo uma problematização inicial, o

levantamento e teste de hipóteses, e a análise dos resultados

observados para construção de conhecimentos.

De acordo com Cachapuz
(et.al. 2002) alguns aspectos
devem ser compreendidos no
que se refere a atividades
práticas e de experimentação
nas aulas de ciências, entre
elas, destaca-se que estas são
meios, e assim sendo, devem
ser consideradas como
instrumentos que podem ser
utilizados para melhorar as
explicações dos fenómenos e
não devem ser consideradas
como fins em si mesmas.

Ainda segundo o autor, a
experimentação investigativa,
em sala de aula: i) deve ser um
meio para explorar as ideias dos
alunos e desenvolver a sua
compreensão conceptual; ii) deve
ser sustentado por uma base
teórica prévia informadora e
orientadora da análise dos
resultados; iii) deve ser delineada
pelos alunos para possibilitar um
maior controlo sobre a sua
própria aprendizagem, sobre as
suas dificuldades e de reflectir
sobre o porquê delas, para as
ultrapassar (CACHAPUZ et.al.,
2002 p. 100-101).

A atividade pode ser realizada de forma remota, ou seja,

com professores e estudantes interagindo virtualmente. Para

tal, sugere-se uma parte assíncrona para a realização dos

experimentos e debate sobre os procedimentos e os dados

coletados, por meio de Fóruns de Discussões. Em seguida,

um momento síncrono para a apresentação das hipóteses

elaboradas sobre os resultados apresentados e para a

realização da sistematização dos conhecimentos, através do

Google Meet, Zoom ou WhatsApp.

TIC



Sugestão de desenvolvimento:

1 - Retome os pontos principais, abordados na atividade

anterior (Atividade 3), dirigindo as discussões para o tema a

ser desenvolvido nessa atividade, realizando questões como:

O que é nuvem? De que é constituída? De água? Em qual estado

físico? Como uma nuvem paira no céu? O que faz com que ela se

mantenha lá? Ela possui peso? Ela muda de lugar? Como?

2 - Organize os aluno em pequenos grupos e distribua para

cada um deles os materiais para a realização do experimento

Nuvem na garrafa e Névoa.

3 - Oriente-os sobre sua realização e sobre o registro do que

for observado e discutido, para facilitar a apresentação dos

resultados no grupo geral.

4 - Durante a apresentação dos grupos, dirija a discussão e

forneça elementos que permitam aos alunos relacionar os

resultados apresentados com a explicação do que é uma

nuvem, e compreender que os elementos como umidade do ar,

temperatura e pressão são necessários para a formação de

nuvens. Promova também uma discussão sobre a presença de

vapor d‟água na atmosfera, estabelecendo uma relação entre o

conceito de nuvem com a diferença entre o vapor d‟água e a

“névoa” resultantes da condensação do vapor d‟água, com

questões como: Qual a diferença entre vapor d’água e névoa?

Aproveite esse momento para construir conhecimentos a

respeito orvalho e geada, através de discussões partindo do

questionamento: Qual é a diferença entre névoa e nevoeiro? Como o

nevoeiro pode constituir um perigo para a sociedade? (por exemplo

baixa visibilidade no trânsito) Já viram alguma placa de trânsito

alertando para os perigo em dias de nevoeiro? Já ouviram falar de

névoa seca? Vocês já viram a ocorrência desse evento em nossa

região? O que ele pode causar para sociedade? Como a sociedade

Faça uma nuvem com espuma
de barbear na mão dos alunos
e diga as nuvens tem essa
aparência.

Sugere-se a apresentação da
figura das placas de transito
sobre perigo em dias de
nevoeiro.



contribui para a formação da névoa seca? Quais as implicações

destas para o ambiente? E o orvalho, alguém já viu? O orvalho cai?

Em nossa região tem geada? A geada cai? Quais os prejuízos da

geada para a agricultura?

Neste momento, sugere-se apresentar questionamentos

sobre a importância das nuvens. A Terra está a envolta quase

que permanentemente por uma cobertura de nuvens que pode chegar

a 50% de sua área total, mas qual sua importância? (principal

agente, dentre os componentes da atmosfera, nos processos

de absorção e espalhamento da luz solar que incide sobre a

Terra, seguido pelos gases e aerossóis).

Traga também discussões relacionando o tema da

atividade através da exploração dos textos complementares.

Neste momento sugere-se incluir algumas questões, caso

sejam trabalhados os textos informativos (vide sugestão de

materiais), porém a discussão deve ser conduzida de forma

bastante cuidadosa, para não desviar o foco da aula, não

permita que esse seja o assunto principal da discussão.

Sugere-se solicitar o registro dos conhecimentos construídos.



Experimento 3: Névoa (anos iniciais)

Materiais:

 Recipiente

(garrafa P.E.T. cortada);

 Gelo triturado;

 Sal;

 Colher;

Procedimento:

1 – Coloque em um recipiente o gelo triturado.

2 – Acrescente o sal, e misture bem com uma colher.

3 – Aguarde cerca de 2 minutos, aproxime-se do recipiente

respirando sobre a mistura e observe atentamente o que

acontece.

Análise dos resultados:
A névoa se forma com a 

condensação do vapor d‟água. 



Experimento 1: Nuvem na garrafa (Anos

finais da Educação Básica)

Materiais:

 Garrafa P.E.T. 2 litros, transparente;

 Aproximadamente 250ml de água morna;

 Fósforo.

Procedimento:

1 - Coloque a água na garrafa e tampe. Observe que a

medida que a água morna evapora, ela adiciona vapor

d‟água ao ar dentro da garrafa (a quantidade de vapor

d‟água – umidade do ar - é o primeiro elemento para a

formação de nuvens).

2 - Aperte a garrafa e solte, observando se algo acontece.

Realize as anotações com relação a estes primeiros

resultados (o aperto representa o aumento da pressão, o que causa

um pequeno aumento da temperatura que ocorre na atmosfera e

diminuição da umidade

e a liberação representa a queda de pressão do ar e

consequentemente o resfriamento e aumento da umidade do ar).

Observação: Se o interior da garrafa ficar coberto com

gotas de água resultante da condensação, basta agitar a

garrafa.

Análise dos resultados:
Alguns elementos são

necessários para a formação
de nuvens na natureza, um
deles é a umidade do ar, ou
seja, a quantidade de vapor
d‟água que ele contém (obtido
na garrafa pela evaporação da
água morna), assim o vapor
d‟água, em seu estado gasoso
(invisível), pode ser
condensado na forma de
pequenas gotículas de água,
que formam as nuvens, mas
para que isso aconteça a
temperatura e a pressão são
outros elementos necessários
(verificados através do aperto
e liberação na garrafa), ou seja,
a pressão causa queda na
temperatura fazendo com que
grande parte do vapor d‟água
se condense formando a
nuvem. Aqui a fumaça do
fósforo foi adicionada para
que as gotículas de água
pudessem ter algum lugar
para começarem a se
condensar (sítios de
nucleação), na natureza as
gotículas de água em uma
nuvem se formam em torno
de partículas de poeira e a
medida que mais vapor
d‟água se condensa ao redor
destas partículas a gota
aumenta até ficarem pesadas o
suficiente para cair.

Fonte: https://bit.ly/3fmyhoz
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3 - Retire a tampa da garrafa. Acenda cuidadosamente um

fósforo e em seguida solte-o dentro da garrafa e feche

rapidamente com a tampa prendendo a fumaça dentro (esta

representa outras partículas presentes na nuvem, como

poeira, fumaça...).

4 - Aperte e solte a garrafa novamente observando se algo

acontece. Realize as anotações com relação a estes

resultados.

COM APERTO SEM APERTO



Experimento: 

Materiais:
• Garrafa P.E.T. cortada 
(vide figura); 
• Peneira;
• Cubos de gelo;
• Água quente.

Procedimento:
1 - Encha a garrafa com água quente e aguarde por
aproximadamente um minuto.

2 - Despeje a água, mas deixe cerca de um dedo da água.

3 - Coloque a peneira com os cubos de gelo em  cima da 
garrafa.
Veja o que acontece!

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1747

Análise dos resultados

O ar frio dos cubos de gelo
colide com o ar quente e
úmido da garrafa, fazendo
com que a água se
condense e forme a névoa.

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1747
http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1747
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Experimento:

Materiais:
• 2 latas sem tampa e sem rótulos;
• Sal;
• Gelo picado;

Procedimento:
1 - Em uma lata pode colocar uma mistura de gelo picado e 
cerca de 4 colheres de sopa de sal. Misture bem por cerca de 
30 segundos e depois deixe descansar. No outro coloque 
apenas gelo e água suficiente para cobrir o gelo.

2 - Observe a formação de gelo na parte externa da lata com a 
mistura de gelo e sal.

3 - Compare isso com a umidade líquida do lado de fora da 
lata, que contém apenas gelo.

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1731

Análise dos resultados

O estranho efeito é
causado pela reação
química entre o sal e o
gelo. A mistura de água
salgada dentro da lata fica
abaixo de zero, de modo
que a umidade do ar que
se acumula na parte
externa da lata congela. É
por isso que se forma
geada.
Na outra lata, a mistura do
gelo derretido e água deixa
a umidade do ar que se
acumula na parte externa
da lata em temperatura de
formação de orvalho.

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1731
http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1731
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http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1731
http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1731


Texto informativo

Texto 1: O que mais tem nas nuvens? Alguém disse
bactérias?

Será que as nuvens são formados só de água, ou seria
possível ter bactérias vivendo nelas?

Estudos científicos identificaram bactérias nas nuvens e
descobriram que elas possuem um papel importante na
formação do clima, sabe como?

O vapor d‟água do ar se condensa ao se acumular entre as
bactérias, formando gotículas de água e cristais de gelo que
compõem as nuvens e podem, assim, virar chuva!

A pesquisadora Natasha de Leon-Rodriguez, da
Universidade Georgia Tech, nos Estados Unidos, realizou
várias viagens de avião e conseguiu coletar bactérias do ar, na
Troposfera (camada da atmosfera a 12 quilômetros de altura),
onde a maior parte das nuvens se encontra. O achado causou
surpresa, pois essa é uma região onde as bactérias ficam
expostas a raios ultravioletas do Sol que são mortais para a
maioria delas. Mais surpreendente é que os cientistas
encontraram mais de 100 tipos de bactérias nas camadas mais
altas da Troposfera.

A pesquisadora também descobriu, ao coletar bactérias de
dentro do olho de um furacão, onde esteve por duas vezes,
que as bactérias, durante esse fenômeno, podem viajar pelo
mundo, inclusive as causadoras de doenças.

Adaptado de:
Chuva de bactérias
Revista Ciências Hoje para Crianças
Matéria publicada em 12.02.2013
http://chc.org.br/chuva-de-bacterias/

Sugestão de material:

Charada

O que é o que é: voa sem ter asas e chora sem ter olhos? 
Resposta: Nuvem.

CTSA

https://icon-
icons.com/pt/icone/tempo-
nuvem-trovoada-
tempestade/67745

https://icon-
icons.com/pt/icone/lente-de-
aumento-bacteria-ciencias-
laboratorio-de/56343

O que são bactérias? Como
elas podem colaborar para a
formação de nuvens? Como
elas podem ser transportadas
de uma região para outra?
Quais fenômenos
meteorológicos podem
contribuir para esse
transporte das bactérias de
uma região para outra?
Quais tecnologias permitem
os estudos sobre bactérias?
Quais as implicações destes
estudos para a sociedade?
Quais as doenças vinculadas
às bactérias? Todas as
bactérias causam doenças?
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Aproveite a oportunidade
para inserir a Arte, escolhendo
obras que considerar mais
adequadas para o tema da
atividade.

Figura 6 – Monumento Mínimo - Néle Azevedo  (1950 – )

Sugestões de materiais:

Sugere-se trabalhar a 
semelhança da obra com a 
fotografia.

Figura ? – “A coleta da neblina” de Brígida Baltar (1959 - )

Fonte:https://enciclopedia.itaucultural.org.br/busca?q=brigida+bal
tar

Fonte: https://vimeo.com/43211003
https://www.contioutra
.com/nele-azevedo/

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/busca?q=brigida+baltar
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Fotografia 5: Nuvens de Charqueada/SP



Fotografia 1: Chuva em Charqueada/SP

Produção do próprio autor
Fonte: dados da pesquisa 2021



Módulo 1  
Atividade 7 – Toda nuvem é igual?

Objeto de conhecimento

 Gêneros de nuvens, segundo o Sistema mundial de Classificação de Nuvens -
Cirrus, Cirrucumulos, Cirrostratus, Altocumulus, Altostratus, Nimbustratus
Stratus, Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbos.

 Principais características dos gêneros de nuvens (aparência - dimensões, forma,
estrutura, textura, luminosidade, cor e aparência; altitude – alto, médio e baixa)

Habilidades

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

 (EF01GE10) Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas
aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor etc.).

 (EF03GE06) Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais
em diferentes tipos de representação cartográfica.

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C
 Importância da ciência na classificação mundial de nuvens;
 Importância da ciência para estudos relacionados a poluição atmosférica.

T
 Radares de voos e sua importância para a sociedade (texto informativo);
 Tecnologias criadas e que contribuem para o aumento da poluição

atmosférica (texto informativo)

S
 Problemas sociais resultantes de tempestades ou diminuição da chuva;
 Ações que podem minimizar a poluição atmosférica (texto informativo).

A
 Problemas ambientais que podem ser causados por tempestades;
 Problemas ambientais causados pela poluição atmosférica (texto

informativo);



Módulo 1  
Atividade 7 – Toda nuvem é igual?

Sugestão de tempo para aplicação

 2 aulas (aproximadamente 1h40min.)

Condições necessárias

 Ambiente externo da escola que permita a observação das nuvens;
 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os

grupos juntos, em círculo, por exemplo;

Sugestão de tempo para planejamento e

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 20 minutos.

Sugestão de materiais

 Textos informativos (vide sugestões)
 Recursos audiovisuais (projeção dos tipos de nuvens)
 Ilustrações dos tipos de nuvens;
 Quadro multissensorial dos tipos de nuvens

Sugestão de materiais para o ensino remoto

 Google Meet, Zoom, WhatsApp



A aparência de uma nuvem, ou seja, seu aspecto, depende

essencialmente da natureza, dimensões, número e distribuição

no espaço das partículas que a constituem, além da

intensidade e cor da luz que a nuvem recebe, assim como da

posição relativa do observador e da fonte de luz (do Sol e da

Lua) em relação a ela.

Os principais fatores que intervém e são levados em

consideração na descrição de cada uma das diferentes formas

e características, ou aspecto de uma nuvem são suas

dimensões, forma, estrutura e textura, assim como sua

luminosidade e cor.

Quanto a sua aparência, as nuvens podem ser:

 Estratiformes – se desenvolvem na horizontal, cobrem

grande área, possuem pouca espessura e precipitação leve e

contínua.

 Cumuliformes – se desenvolvem na vertical, aparecem

de forma isolada, cobrindo pequenas, médias ou grandes

áreas e precipitação fraca, moderada, ou forte, com

pancadas localizadas.

Atividade 7 :

Toda nuvem é igual? 

As nuvens evoluem continuamente e podem apresentar diversas
formas e tamanhos, que são determinadas pelas variações de
umidade, circulação e temperatura do ar. No entanto, existe um
número limitado de formas características frequentemente observadas
em todo o mundo, nas quais as nuvens podem ser agrupadas. O
Sistema de Classificação das Nuvens, utilizado mundialmente, as
classificam segundo dois critérios: aparência e altitude.

Saiba mais em: Guia do
observador de nuvens – Gavin
Pretor Pinney



No que se refere a altitude, esta varia do nível do mar até o

topo da troposfera (a tropopausa). A troposfera pode ser

dividida verticalmente em três níveis, que na região tropical

corresponde a:

 Alto: Base acima de 6km (Cirrus, Cirrucumulos,

Cirrostratus) – sólidas (constituidas de cristais de gelo);

 Médio: Base entre 2 e 6km (Altocumulus, Altostratus,

Nimbustratus) - líquidas (constituídas por gotículas de

água) e mistas (constituídas por gotículas de água e

cristais de gelo)

 Baixo: da superfície da Terra a 2 km (Stratus,

Stratocumulus, Cumulus, Cumulonimbos) - líquidas

(constituídas por gotículas de água)

Cada nível é definido pelo intervalo de alturas em que

nuvens de certos gêneros ocorrem com mais frequência,

assim a maioria das nuvens está confinada em seu nível,

como mostra abaixo.

https://cloudatlas.wmo.int/es/useful-concepts.html

Alguns conceitos úteis:

•Altura: Distância vertical do
ponto de observação na
superfície da Terra ao ponto
que está sendo medido.

•Altitude: Distância vertical
do nível médio do mar até o
ponto que está sendo medido.

•Altura / Altitude da base da
nuvem: Para observações da
superfície, altura da base da
nuvem acima do nível do
solo; para observações de
aeronaves, altitude da base de
nuvens acima do nível médio
do mar.

•Extensão vertical: distância
vertical da base de uma
nuvem ao topo.

Nuvens

altas

Nuvens

médias

Nuvens

baixas

Nível

médio

do mar

Figura 31 – Ilustração dos dez gêneros de nuvens em
seu nível ou níveis atribuídos.

Fonte: Adaptado de Atlas Internacional de Nuvens/OMM.

https://cloudatlas.wmo.int/es/useful-concepts.html
https://cloudatlas.wmo.int/es/useful-concepts.html
https://cloudatlas.wmo.int/es/useful-concepts.html


Cirrus (CI)

Altitude: 5 000 a 13 700 metros (nuvem mais alta que se

forma no céu, com exceção do topo das Cumulunimbos)

Características: Constituído por cristais de gelo, possui cor

branca brilhante, com aparência de filamentos delicados, ou

de fios e faixas estreitas que riscam o céu, de forma fibrosa

(parecida com cabelos ou rabo de galo), sedosa, ou ambos,

possuindo portanto, grossura variada.

Condição de tempo associada: tempo estável com

aproximação de áreas de instabilidade.

Fonte: Produção do próprio autor (dados de pesquisa, 2021)

As nuvens são classificadas em gêneros, espécies e

variedades, semelhante aos sistemas utilizados na

classificação de plantas ou animais. Temos 10 gêneros de

nuvens:

Cirrus: Popularmente é
chamada de “crista de galo”

Normalmente, pode ser vista
antes da chegada de uma frente
fria ou sobre a bigorna de
cumulunimbus.

Figura 32, 33 e 34 - Nuvens do gênero Cirrus



Cirrostratus (CS)

Altitude: 6 000 a 13 000 metros

Características: Constituído principalmente por cristais de

gelo, apresenta cor esbranquiçada, com aparência de um véu

transparente, fibrosa (parecida com cabelos) ou lisa, cobrindo

total ou parcialmente o céu. É difícil identificá-la, mas,

quando a luz do Sol ou da Lua a atravessa, apresenta o

fenômeno halo (fotometeoro).

Condição de tempo associada: tempo instavél. Pode indicar

a ocorrência de precipitação em um prazo de 12 à 24 horas.

Autor: Rodrigo Lima de Menezes (doada para fins de pesquisa, 2021)

Autor: Lua: Fabi OM

Figura 35 - Nuvens do gênero Cirrostratus a luz do Sol
(Ilha do Guriri – São Mateus/ES

Figura 36 e 37 - Nuvem do gênero Cirrostratus a luz da
Lua (São Paulo/SP)



Cirrocumulus (CC)

Altitude: 5 000 a 12 000 metros

Características: Constituídas quase que exclusivamente por

cristais de gelo, podendo conter gotículas de água, possui cor

branca, sem sombreamento. Forma um lençol ou camada fina

composta por elementos muito pequenos em forma de grãos,

rugas, ondulações, organizados de forma espaçada em

intervalos regulares, formando um “céu escamado”

(aparentando escama de peixes)

Condições de tempo associada: tempo estável com

aproximação de áreas de instabilidade.

Fonte: Produção do próprio autor (dados de pesquisa, 2021)

Figura 38, 39 e 40 - Nuvens do gênero Cirrocumulus

Em uma observação de nuvens é
possível diferenciar a nuvem do
gênero Cirrocumulus da nuvem
Altocumulus atráves do teste do
polegar. Para isso você deve
esticar o braço em direção ao
céu e olhar para o polegar
erguido . Se ele cobriu varias
nuvens ela é do Gênero
Cirrucumulus.



Altostratus (AS)

Altitude: 2 000 a 7 000 metros

Características: Cor cinzenta ou azulada, ganha um tom

avermelhado no pôr ou nascer do Sol, possui aparência

estriada, fibrosa ou uniforme. Encobre o Sol vagamente (como

através de um vidro fosco) e se precipita de forma leve e

contínua.

Condição de tempo associada: se forma normalmente antes de

tempestades com chuva ou neve contínua.

Fonte: Produção do próprio auttor (dados de pesquisa, 2021)

Autor: Joseph Rose (doada para fins de pesquisa, 2021)

Altostratus é geralmente
encontrado no nível
médio, mas geralmente
se estende mais alto;

Figura 41, e 42 - Nuvens do gênero Altostratus



Altocumulus (AC)

Altitude: 2 000 a 5 500 metros

Características: Cor branca ou cinzenta, geralmente com

sombra própria. Possui uma aparência arredondada, de

lâminas, glóbulos ou rolos e forma um lençol ou camada de

nuvens brancas ou acinzentadas dispostas de forma regular,

afastados o suficiente para permitir ver o céu entre eles,

conhecido como "céu encarneirado".

Condições de tempo associada: raramente produzem chuva

que alcançam o solo.

Fonte: Produção do próprio autor (dados de pesquisa)

Figura 43, 44, e 45 - Nuvens do gênero Altocumulus



Stratus (St)

Altitude: até 2 000 metros

Características: Constituida por gotículas de água, possuem

cor cinza, podendo ser transparente. Possui aparência plana,

uniforme e suave ou manchas irregulares, podendo ser tão

tênues que permitem distinguir nitidamente o contorno do

Sol ou da Lua. Condição de tempo associada: quando

produzem precipitação é sempre em forma de chuvisco

(garoa), e quando estão no nível do solo, aparecem em forma

de neblina, produzindo restrição da visibilidade horizontal,

semelhante a um nevoeiro, podendo se condensar e se

transformar em uma stratocumulus.

Fonte: Produção do próprio autor                         Autor: Lena Balbino (doada para fins 
(dados de pesquisa, 2021)                                         de pesquisa, 2021)

Autor: Reginaldo Martins (doada para fins de pesquisa

Quando a Stratus se
apresentam fracionadas são
chamadas fractostratus (FS).

O estado de São Paulo é
conhecido como terra da
garoa, ou do chuvisco, que é
um tipo de precipitação que
se caracteriza por ter um
tamanho de gota de água
pequeno, dando a impressão
de que as gotas flutuam no ar
em vez de caírem.
https://riosvoadores.com.br/e
ducacional/chuva/

Figura 46, 47 e 48 - Nuvem do gênero
Stratus

https://riosvoadores.com.br/educacional/chuva/
https://riosvoadores.com.br/educacional/chuva/
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Stratocumulus (SC)

Altitude: 600 a 2 000 metros

Características: Cor que vai do branco mais intenso ao cinza,

tendo sempre partes escuras. Aparenta um lençol contínuo

ou descontínuos, na forma mosaicos, gomos ou rolos com

base definida e vãos entre eles.

Condição de tempo associada: mantém o céu nublado e por

muitas vezes com chuva fraca e contínua.

Fonte: Produção do próprio autor (dados de pesquisa, 2021)

As Stratucumulus causam

turbulências em voo.

Figura 49 e 50 - Nuvens do gênero Stratocumulus



Nimbostratus (NS)

Altitude: 600 a 5 500 metros

Características: Cor cinzenta, geralmente escura é associada a

condições climáticas do outono e inverno, porém pode

aparecer em qualquer estação. Possui aparência densa, muito

espessa, uniforme, com base baixa e de aspecto indefinido

(amorfo). A luz do Sol nunca atravessa essa nuvem.

Condições de tempo associada: responsável por carregar e

descarregar chuva e neve intermitente (pode perdurar por

horas) de fraca à moderada.

Fonte: Produção do próprio autor                              Autor Priscila Lira Salla (doada para fins 
(dados de pesquisa, 2021                                              de pesquisa, 2021)

Nimbostratus é quase sempre
encontrado no nível médio,
mas geralmente se estende
para os outros dois níveis.

Nimbus em latim, significa
chuva.

Figura 51, 52 e 53 - Nuvem do gênero Nimbostratus



Cumulus (Cu):

Altitude: 600 a 900 metros

Características: O topo é constituído de gotículas de água e

cristais de gelo nas porções mais elevadas em que a temperatura

é inferior a 0º C, este possui cor branco brilhante nas partes

iluminadas pelo Sol, e base relativamente escura. Possui

contornos bem definidos e arredondados com base reta,

desenvolvendo-se verticalmente na forma de montes, cúpulas ou

torres, cuja parte superior assemelham-se a couve-flor ou um

amontoado de algodão. Possui máxima frequência sobre a terra

de dia e sobre a água de noite. Precipitação em forma de

pancadas.

Condições de tempo associada: quando bem desenvolvidas

produzem pancadas de chuva ou aguaceiros; as pequenas são

porém conhecidas de “cúmulos do bom tempo”.

Autor: Reginaldo Martins (doada para fins de pesquisa, 2021)

Em meteorologia o termo
"Cumulus" originário do
Latim, significa acumular,
e na atmosfera o termo
associa-se em acumular
gotículas de água que
formam as nuvens.
http://www.estacao.iag.usp.
br/didatico/index.php

Quando uma cumulus
acumula calor e umidade,
cresce até o topo da
troposfera, virando a
maior nuvem de todas.
Estima-se que uma nuvem
dessas tenha energia
equivalente a dez bombas
de Hiroshima. Quando se
apresentam fraccionadas
são chamadas
fractocumulus (FC). As
que são muito
desenvolvidas são
conhecidas por cumulus
congestus. Dura no
máximo dez minutos e
depois começa a se
dispersar.Figura 54 - Nuvem do gênero Cumulus
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Cumulonimbus (CB)

Altitude: 600 a 14 000 metros

Características: Densa, constituída por gotículas de água e

cristais de gelo na parte superior. Contendo também grandes

gotas de chuva e granizo, possui cor da base, geralmente

escura. Nuvem de tempestade que cresce exageradamente

com formato de bigorna, é pesada e densa. Seu topo

geralmente liso, fibroso ou estriada e quase sempre

achatada, apresenta expansão horizontal devido aos ventos

superiores.

Condições de tempo associada: É responsável pela

formação de tempestades, acompanhadas de relâmpagos,

trovoadas, rajadas de vento e em alguns casos, produzem

granizo e tornados.

Autor: Reginaldo Martins doado para fins de pesquisa, 2021)
Uberlândia MG

O cúmulo e o cúmulo-
nimbo costumam ter suas
bases no nível baixo, mas
sua extensão vertical
costuma ser tão grande
que seus topos podem
atingir os níveis médio e
alto.

Uma nuvem
Cumulunimbus possui
água no estado líquido e
no estado sólido, sendo
sua distribuição da
seguinte forma:

Figura 55 - Nuvem do gênero Cumulonimbos

Figura 55 - Imagem
ilustrativa da nuvem
do gênero
Cumulonimbos

Fonte:



Nesta atividade pretende-se construir conhecimentos

sobre a aparência das nuvens, no que se refere as

dimensões, formas, estruturas, texturas, luminosidade e

cor, presentes no Sistema de Classificação das Nuvens,

utilizado mundialmente.

Para tal, sugere-se o desenvolvimento de uma estratégia

investigativa, sendo sugerido a realização em duas aulas.

Existem algumas formas intermediárias ou transitórias de

nuvens que, embora observadas com frequência, não são

descritas no sistema de classificação, estas são menos

estáveis e na aparência não são muito diferentes das

definições das formas características.

Há também duas classificações adicionais: nuvens

especiais e nuvens atmosféricas superiores, conforme quadro

abaixo, porém estas são observadas raramente e/ou em

apenas certas partes do mundo.

Fonte: http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/aberrant-sky-
watcher-chart/

Figura 56 - Quadro gênero de nuvens
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Sugestão de desenvolvimento:

1 - Retome os aspectos principais da atividade anterior e

dirija as discussões para a atividade a ser desenvolvida de

forma investigativa trazendo questões como: “Todas as

nuvens são iguais? O que poderíamos fazer para descobrir se

existem diferenças entre elas e se existir, quais as principais?”

Espera-se que os alunos sugiram uma atividade de

observação do céu, assim oriente-os para a realização desta

reforçando alguns cuidados, principalmente o de não olhar

diretamente para o Sol.

2 - Sugere-se a construção de uma tabela para facilitar o

registro dos dados a serem coletados a partir da observação.

É importante que a construção desta seja realizada de forma

coletiva. Incentive os alunos para que participem de forma

ativa na elaboração de questões e elementos que possam

contribuir para o levantamento do maior número de

aspectos possíveis, relacionados a investigação.

Caso não sejam citados, sugira questões como:

 Data e horário da observação;

 Local da observação (plano ou contém relevos montanhosos?);

 O ar está limpo, sem presença de fenômenos obscuros como

neblina, fumaça...?;

 Qual a posição estimada do Sol? Ele fornece a luminância e

coloração usuais? (Caso esteja noite, quando a lua está em suas

fases mais brilhantes, ela pode desempenhar, em relação à

iluminação das nuvens, um papel análogo ao do sol);

 As nuvens são todas iguais? Se não, o que as diferenciam?

 Qual a coloração das nuvens?

 As nuvens estão altas acima do horizonte? Qual estimativa para

a altura da nuvem (Alta, Média ou Baixa)?;

 Qual estimativa para a quantidade total de nuvens (cobertura);

Na observação de nuvens a
estimativa da altura ocorre
pela identificação de sua
aparência.



 Qual estimativa para a quantidades de nuvem de cada tipo (caso

sejam diferentes umas das outras);

 Para qual direção as nuvens estão se movimentando?

 Desenhe, ou fotografe as nuvens.

Vale ressaltar que, ao complementar as informações

levantadas pelos alunos, que irão compor a tabela, estas

devem ser adequada ao nível de ensino dos alunos.

4 - Determine um período para sua realização, (sugere-se

até a próxima aula)

5 - Após o período determinado, organize a apresentação

dos dados coletados e a exposição das imagens e dos

aspectos observados.

6 - Questione os alunos: Quais caracteríticas considerariam

para realizar uma classificação das nuvens identificadas? e deixe-

os agrupar as imagens justificando seu agrupamento. Após

esse período explique que existe um Sistema de Classificação

de nuvens que é utilizado mundialmente, porém, olhar para

o céu e identificar os tipos de nuvens através dele não é uma

tarefa fácil, pois envolve, entre outros, a habilidade de

estimativa com relação a altura que as nuvens se encontram,

e além disso, durante seu processo de formação, ela pode

mudar de forma, de altitude ou cair em forma de chuva, mas

que se trata de tarefa bastante interessante. Desafie os alunos

a realizem a classificação das imagens que trouxeram, de

acordo com a descrição contida no Sistema de Classificação

de nuvens (você pode utilizar a descrita contida neste

material), e caso não tenham algum dos tipos de nuvem

apresentados, sugira que desenhem.

7 – Solicite a apresentação da classificação que os alunos

realizaram através da descrição, juntamente com a

justificativa desta.



Sugestão de desenvolvimento (continuação):

8 - Passe o vídeo: “Conheça os 10 tipos de nuvens!” (vide

link na página seguinte) e solicite que os alunos realizem a

adequação, caso necessário, da classificação das imagens que

trouxeram, de acordo com essa classificação, construindo um

Painel de nuvens da classe com as fotos.

9 – Organize os alunos em pequenos grupos e leve-os a um

espaço externo da escola para que possam realizar

novamente a observação das nuvens. Aqui sugere-se alguns

materiais que podem facilitar a classificação das nuvens

observadas, de forma mais estruturada (vide sugestões de

materiais).

10 - Para encerrar a atividade, sugere-se uma discussão

relacionando o assunto a poluição atmosférica através dos

textos complementares, e a elaboração de um painel de

nuvens multissensorial, como o exemplificado nas sugestões

de materiais.

A atividade pode ser realizados de forma remota, ou seja,

com professores e estudantes interagindo virtualmente. Para

tal, sugere-se uma parte assíncrona para a observação das

nuvens. Em seguida, um momento síncrono pode ser

planejado para a realização da sistematização dos

conhecimentos, através do Google Meet, Zoom ou

WhatsApp.

TIC



Experimento 1: Painel de gêneros de nuvens

multissensorial

Materiais:

 Papel cartão, cartolina

ou sulfite azul;

 Cola;

 Algodão;

 Palha de aço;

 Sementes;

 Barbante.

Procedimento:

1 - Represente os gêneros de nuvens usando algodão para as

nuvens brancas e palha de aço para as escuras, isso facilitará

a distinção destas. Com o barbante determine a altitude da

base das nuvens altas, médias e baixas. As sementes

representarão o Sol (encoberto com aro, encoberto e

levemente encoberto) e a chuva.

Não esqueça a legenda!

https://www.atractor.pt/mat/matbr/matbraille.html

Para o painel de nuvens
multissensorial você pode
utilizar outros materiais, o
importante é que a textura
destes permita a distinção das
diferentes características dos
gêneros de nuvens.

https://www.atractor.pt/mat/matbr/matbraille.html
https://www.atractor.pt/mat/matbr/matbraille.html


Vídeo

Vídeo: “Conheça os 10 tipos de nuvens” - Climatempo 

Meteorologia

https://bit.ly/33QltEn

Texto informativo

Nuvens de tempestade e avião, sinal de confusão

Você conhece as cúmulosnimbos? Aposto que sim! Elas
são as temidas nuvens de tempestade.

Essas nuvens de cor escura, podem atingir 15 quilômetros
de altura, possuem em seu interior correntes de ar tão
intensas que são capazes de chacoalhar aviões, causando
turbulência, isso porque essas correntes de ar possuem
sentidos opostos e chegam a velocidade de 110 quilômetros
por hora.

Mais isso não é motivo para pânico, pois quando os
radares identificam a presença de uma cúmulos-nimbos, o
piloto, muito bem treinado, vai passar por ela de forma
segura, ou dar meia volta.

Agora, se você estiver com as cabeças nas nuvens e os pés
no chão, é só buscar abrigo e se proteger da tempestade.

Adaptado de:
Com a cabeça nas nuvens
Revista Ciências Hoje para Crianças 
Matéria publicada em 06.06.2009
http://chc.org.br/com-a-cabeca-nas-nuvens/ain-without-clouds/

Sugestões de materiais:

CTSA

https://icon-
icons.com/pt/icone/de-
avi%C3%A3o-de-
avi%C3%A3o/72440

https://icon-
icons.com/pt/icone/tempo-
nuvem-trovoada-
tempestade/67745
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Texto informativo

Podemos modificar as nuvens?

Você acredita que de alguma forma, poderíamos modificar
as nuvens? Se você respondeu que sim, acertou! Mas você
sabe como? Vamos lá! Pesquisadores sobrevoaram a região
de Manaus em 2014, por aproximadamente 200 horas e
descobriram que a poluição é capaz de modificar as nuvens,
sim, isso mesmo!

Segundo o meteorologista Luiz augusto Toledo Machado o
INPE, eles estudaram as nuvens sobre a Amazônia (tamanho
das gotas e quantidade total de água), e realizaram medições
dos gases poluentes presentes nessas nuvens na estação
chuvosa (fevereiro e março), encontrando menor índice de
poluição, e durante o período seco (setembro e outubro), com
maior índice de poluição, devido a queimadas, além de
nuvens mais densas e chuvas, mais localizadas.

Além disso descobriram que a poluição diminui o
tamanho das gotas de chuva, tornando mais lenta sua
precipitação, confirmando, assim que a poluição é capaz de
influenciar na modificação das nuvens e meteorologia local.

Adaptado de:
As nuvens da Amazônia
Revista Ciências Hoje para Crianças 
Matéria publicada em 09.02.2015
http://chc.org.br/nas-nuvens-da-amazonia/

CTSA

Saiba mais:
"Como incêndios extremos 
criam suas próprias 
tempestades" -
BBC: https://bbc.in/3hG2w
Yg
"Aerossóis atmosféricos e 
nuvens" -
UFRJ: https://bit.ly/2E2U4
UY
"O Futuro Climático da 
Amazônia | relatório de 
avaliação científica" -
Antonio Donato 
Nobre: http://bit.ly/2BhGP
KZ

Fonte: Árvore, ser 
Tecnológico
https://www.facebook.com/a
rvoresertecnologico/photos/
a.501991869943424/187661700
2480897/

CTSA

https://icon-
icons.com/pt/icone/nuclear-
energia-
polui%C3%A7%C3%A3o/120
729

https://icons8.com.br/icon/4
1395/nuvem-triste
https://www.canstockphoto.
com.br/car-escapamento-
fuma%C3%A7a-sinal-
37323701.html

https://icon-
icons.com/pt/icone/inc%C3
%AAndio-natureza-fogo-
desastres-floresta-gravar-
flame/128603

Figura 57 – Efeito
das queimadas nas
nuvens
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Utilize a imagem para discutir
sobre os característicos sistemas
de nuvens no Brasil e em sua
região.
Instigue os alunos a identificar os
tipos de nuvens na imagem.

Questões para investigação:

1 - Por que as nuvens são brancas?
2 – Por que as nuvens de chuva
ficam escuras?
3 – Por que as nuvens flutuam?
4 – Como as nuvens se movem?
5 – Quanto pesa uma nuvem?

Leitura da imagem

Terra vista do espaço, com os característicos sistemas de 
nuvens

Figura 58 - Terra

Fonte: Investigando a Terra 2000 – Instituto Astronomico e Geofísico da USP
https://www.iag.usp.br/siae98/meteorologia/meteorologia.htm

A característica visual principal da
Terra, quando observada do
espaço é sua cobertura de nuvens.
Aproveite a imagem para discutir
a importância dos satélites para o
mapeamento de nuvens, estudos
sobre clima etc. Traga também a
questão do lixo espacial.

https://www.iag.usp.br/siae98/meteorologia/meteorologia.htm
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Literatura Infantil

O livro “A nuvem que não queria chover” - Katie Daynes,
2013, Editora Tribos, é uma boa sugestão de leitura para esse
tema.

Resenha: Este traz a história de uma nuvenzinha que não quer chover,
pois é muito curiosa e se encanta com a possibilidade de conhecer o
mundo, de brincar, aprender e mudar de formas... até descobrir que toda
beleza tem depende da chuva. A mudança de forma da nuvenzinha, traz
uma boa possibilidade de trabalho nesta atividade.

Indicação: Anos iniciais da Educação Básica.

A nuvem que não queria

chover – Michele Iacoca

Para alunos cegos descrever as
ilustrações.

Para alunos surdos apresentar
a história através de libras.

Fonte: https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml

Figura 60: Material de Apoio do Painel de Nuvens do 
Museu de Meteorologia

Fonte: http://www.estacao.iag.usp.br/site_apoio/index.php

Figura 59: Painel ilustrativo com gêneros de nuvens
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Fotografia 6: Chuva Campinas/SP



Autor: Amanda Beatriz Salla Fernandes
(doada para fins de pesquisa 2021)



Módulo 1  
Atividade 8 – Como é que chove?

Objeto de conhecimento

 Mecanismo de formação da chuva;
 Ciclo Hidrológico;
 Mudanças no estado físico da água no processo de formação de chuva;
 Presença de vapor d‟água na atmosfera;
 Condições em que o vapor d‟água se condensa;

Habilidades

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C

 Conhecimentos sobre o processo de formação da chuva;
 Identificação da mudança de estado físico da água no processo de

formação da chuva.

T  Tecnologias que permitem a mudança nos estados físicos da água.

S

 Influência da chuva na sociedade.
 Sua importância para a manutenção da vida no planeta Terra, produção

de alimentos (agricultura e pecuária), indústria, geração de energia etc.;
 Os impactos sociais ocasionados por sua ocorrência desigual nas

diferentes regiões do país;
 Importância do uso racional e sustentável da água .

A

 Chuva no ambiente;
 Sua importância para a manutenção da vida no planeta Terra, para a

biodiversidade, limpeza do ar, vazão dos rios, etc.;
 Sua ocorrência de forma desigual nas diferentes regiões do país e os

impactos ambientais decorrentes deste.



Módulo 1  
Atividade 8 – Como é que chove?

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula 

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo.

 Laboratório ou sala que permita a realização dos experimentos.

Sugestão de tempo para planejamento o

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 20 minutos.

Sugestão de materiais

 Materiais para a realização dos experimentos (vide p. )

Sugestão para o ensino remoto

 Padlet (https://padlet.com/);
 Google Meet, Zoom, WhatsApp

https://padlet.com/


A atividade a seguir traz como proposta a realização de

experimentos de simulação de chuva, com o objetivo de

complementar os conhecimentos construídos nas atividades

anteriores e favorecer uma maior compreensão de como

ocorrem as precipitações pluviais.

Embora existam muitos experimentos de simulação de

chuva na literatura, sugerem-se aqui três deles, sinta-se à

vontade para selecionar o que considerar mais adequado

para sua turma, o importante é permitir, através deste, uma

participação ativa do aluno e não somente uma

demonstração. Estimule a discussão do que está sendo

observado e sua relação com a chuva.

À medida que as gotículas que formam as nuvens se agregam,
formam gotas maiores que se precipitam, repondo a água nos solos,
lençóis freáticos, rios e lagos, formando o ciclo hidrológico.

Atividade 8 :

Como é que chove?

A atividade pode ser realizados de forma remota, ou seja,

com professores e estudantes interagindo virtualmente. Para

tal, sugere-se uma parte assíncrona para a realização dos

experimentos. Em seguida, um momento síncrono pode ser

planejado para a realização da discussão sobre as hipóteses

levantadas durante a realização do experimento e para a

sistematização dos conhecimentos, através do Google Meet,

Zoom ou WhatsApp.

TIC



Sugestões de desenvolvimento:

1 - Retome os pontos principais abordados anteriormente,

em particular a Atividade 4, dirigindo as discussões para o

tema a ser desenvolvido.

2 – Sugere-se organizar os alunos em pequenos grupos, com

aproximadamente 5 alunos, distribuindo para cada um deles

os materiais necessários para a realização de um dos

experimento de simulação de chuva. Aqui, você pode escolher

uma única simulação para ser desenvolvida por todos os

grupos, ou selecionar uma diferente para cada um deles.

3 - Oriente-os sobre sua realização e sobre o registro do que

for observado e discutido, visando facilitar a apresentação no

grupo geral, não somente dos resultados, mas do que foi

observado durante todo o procedimento. No momento da

execução dos experimentos realize as intervenções necessárias.

4 - Durante a apresentação dirija a discussão, fornecendo, se

necessário, questionamentos e elementos que permitam aos

alunos relacionar os resultados apresentados com a explicação

de como ocorre a chuva. Promova também uma discussão

sobre a presença de vapor d‟água na atmosfera e retome a

diferença entre o vapor d‟água e a “névoa” resultante da

condensação do vapor d‟água. Por fim, pergunte aos alunos:

Por que a chuva é tão importante? Utilize as respostas dos alunos

relacionando-as com os elementos CTSA como, por exemplo

ressaltando sua importância para a manutenção da vida no

planeta Terra, para a biodiversidade, produção de alimentos

(agricultura e pecuária), indústria, limpeza do ar, vazão dos

rios, geração de energia etc., e trazendo também os impactos

socioambientais ocasionados por sua ocorrência desigual nas

diferentes regiões do país, e diante de tudo isso a importância

do uso racional e sustentável da água .



Experimento de Simulação 1 – Chuva no 
saquinho (Anos Iniciais) 

Materiais:
• Saquinhos transparente; 
• Caneta permanente;
• Água com corante.

Procedimento:
1 – Marque o meio do saquinho e desenhe da metade para
baixo, na parte inferior do saquinho um rio, lago ou solo
com plantas e na parte superior um céu com nuvens, Sol,
pássaros etc.

2 - Coloque dentro do saquinho, aproximadamente ¼ de
água com corante.

3 - Prenda o saquinho em local exposto ao Sol (varal ou
janela) e aguarde aproximadamente uma hora e observe o
que acontece.

Adaptado de: 
Water Cycle_Water Cycle in a Bag
https://www.youtube.com/watch?v=4WQBtAJxMbY

https://www.youtube.com/watch?v=4WQBtAJxMbY
https://www.youtube.com/watch?v=4WQBtAJxMbY
https://www.youtube.com/watch?v=4WQBtAJxMbY


Experimento de Simulação 2 – Como chove? 
(Anos Iniciais)

Material:
• Garrafa P.E.T. cortada;
• Água aquecida
(pode ser levada em uma
garrafa térmica);
• Pratinho ou tampa;
• Cubos de gelo.

Procedimento:
1 - Preencha, aproximadamente até a metade do recipiente,
com a água aquecida.

2 – Cubra o recipiente com o prato ou tampa. Para acelerar a
simulação da chuva, coloque os cubos de gelo sobre o prato.

Chuva Particular
Revista Ciências Hoje das crianças 
Ano 27, ano 254, março de 2014, p. 19
http://capes.cienciahoje.org.br/viewer/?file=/revistas/pdf/chc_254.pdf

Análise dos resultados

O vapor liberado pela água
aquecida se condensa ao
entrar em contato com a
superfície fria do
pratinho/tampa com gelo,
ou seja, passa do estado
gasoso para o líquido.

http://capes.cienciahoje.org.br/viewer/?file=/revistas/pdf/chc_254.pdf
http://capes.cienciahoje.org.br/viewer/?file=/revistas/pdf/chc_254.pdf
http://capes.cienciahoje.org.br/viewer/?file=/revistas/pdf/chc_254.pdf


Experimento de Simulação 4 – Como chove? 
(Multissensorial)

Material:
• Uma travessa ou assadeira;
• Algoodão;
• Pulverizador com água.

Procedimento:
1 – Prenda o algodão próximo a uma das laterais da travessa.

2 - Posicione a travessa na vertical de modo que o algodão
fique na parte superior, representando uma nuvem. Pulverize
no algodão e coloquem a mão para sentir as gotículas
formadas. Passem a mão na travessa verificando que esta não
contém água.

3 –Repita o procedimento até sentir as gotas escorrendo pelo
recipiente. Estas representam a chuva caindo após as gotículas
se unirem formando gotas maiores que de tão pesadas caem.

Análise dos resultados

O experimento visa mostrar
o crescimento das gotículas
de água que até ficarem
pesadas o suficiente para
precipitarem.



Vídeo

Como a Água Vira Chuva?

O Show da Luna! Episódio Completo 08 | Primeira
Temporada. Criadores: Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.
Emissoras originais: Discovery Kids e Universal Kids

Indicação: Anos iniciais da Educação Básica. https://youtu.be/WpOkQ7ayUxQ

Literatura  Infantil 

O livro “Menino Chuva na Rua do Sol”, de André Neves, é
da Editora Paulinas, 2003, é uma boa sugestão de leitura para
auxiliar na compreensão de “como é que chove”.

Resenha: A história trata de um menino que brinca na chuva e que usa sua
imaginação para viver uma grande aventura como a água da chuva, que
evapora, sobe acima das nuvens e cai novamente.

Menino Chuva na Rua do 

Sol” – André Neves

Para alunos cegos descrever as
ilustrações.

Para alunos surdos apresentar
a história através de libras.

Show da Luna
Episódio completo 08 –
Primeira temporada: Como a
água vira chuva? Disponível
em:

Sugestões de materiais 

Vídeo

Barman responde: Para onde as poças vão depois que 
chove?

Tudo vai para algum lugar! O sol lança seus raios na poça.
À medida em que o sol vai aquecendo a água, ela evapora
virando vapor de água. O vapor de água sobe para o céu,
esfria (quanto mais alto se sobe, mais frio fica), se condensa (se
contrai) e os vapores viram pequenas gotinhas de água de
novo. As gotinhas se juntam e formam nuvens. Quando as
gotas ficam grandes demais para ficarem presas nas nuvens,
elas caem em forma de chuva e formam novas poças. E o ciclo
continua..

Indicação: Anos Iniciais e finais

Beakman responde: Para onde
as poças vão depois que
chove?
https://www.youtube.com/wat
ch?v=3A5ialpaJuM

https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ
https://youtu.be/WpOkQ7ayUxQ
https://youtu.be/WpOkQ7ayUxQ
https://youtu.be/WpOkQ7ayUxQ
https://www.youtube.com/watch?v=3A5ialpaJuM
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https://www.youtube.com/watch?v=3A5ialpaJuM


Texto informativo

Será que chove em outros planetas do sistema solar?

Sim, chove, mas a chuva é bem diferentes da que

conhecemos!

Em Vênus, por exemplo, a chuva é tão ácida que é capaz

de destruir e queimar tudo.

Isso ocorre porque a atmosfera de Vênus é cheia de gases

de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que

superaquecem a superfície, deixando o planeta muito quente.

Isso causa reações químicas na atmosfera que formam nuvens

carregadas de ácido sulfúrico e partículas de enxofre.

Já em Urano e Netuno, chove diamantes.

Isso ocorre porque sua atmosfera é concentrada em

carbono e esse é o elemento químico que dá origem ao

diamante, transformando assim, tudo na pedra preciosa.

E ainda tem mais, cientistas acreditam que a superfície

desses dois planetas também é cheia de diamantes, com

oceanos de diamante líquido e icebergs de diamantes.

Adaptado de 
Revista Recreio
Publicação 31 julho 2020
Shirley Paradizo
RECREIO https://recreio.uol.com.br/planetario/saiba-como-sao-as-chuvas-em-outros-
planetas.phtml#:~:text=As%20rea%C3%A7%C3%B5es%20qu%C3%ADmicas%20na%20atm
osfera,de%20destruir%20e%20queimar%20tudo.&text=Em%20Urano%20e%20Netuno%2C
%20existe%20chuva%20de%20diamantes!

CTSA

<div>Ícones feitos por <a 
href="https://www.flaticon
.com/br/autores/smalllikea
rt" 
title="smalllikeart">smalllik
eart</a> from <a 
href="https://www.flaticon
.com/br/" 
title="Flaticon">www.flatico
n.com</a></div>



Fotografia 7: Chuva entre os raios de Sol



Autores: Margi e Gerald Moss
(doada para fins de pesquisa, 2021)



Módulo 1  
Atividade 9 – Todo processo de formação de chuva é igual?

Objeto de conhecimento

 Mecanismos de formação da chuva;
 Tipos de chuva – Frontal, Orográfica, Convectiva (característica e ocorrência –

forma, período e local);
 Ciclo Hidrológico;

Habilidades

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

 (EF07CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identificando sua
composição, e discutir fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar
essa composição.

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C  Conhecimentos sobre os processo de formação dos três tipos de chuva;

T

 Tecnologias de previsão do tempo.
 Importância das tecnologias na prevenção de acidentes relacionados a

chuvas;

S
 Efeitos dos tipos de chuva para a sociedade;
 Importância do planejamento urbano.

A
 Influência do relevo na precipitação;
 Efeitos dos tipos de chuva para o ambiente.



Módulo 1  
Atividade 9 – Todo processo de formação de chuva é igual?

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula (aproximadamente 50 minutos)

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo.

 Laboratório de informática.

Sugestão de tempo para planejamento o

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 20 minutos.

Sugestão de materiais

 Computadores, caso a escola tenha um laboratório de informática ou celular 
dos alunos que permita pesquisa;

 Livros didáticos e/ou outros que contenham informações sobre os 3 tipos de 
chuva;

 Fita adesiva;
 Papel cartão, cartolina, sulfite, ou outro material que permita a elaboração, 

pelos alunos dos esquemas representativos;
 Canetas esferográficas;
 Lápis de cor e/ou Giz de cera;
 Celular (dos alunos);

Sugestão para o ensino remoto

 Padlet (https://padlet.com/);
 Google Meet, Zoom, WhatsApp

https://padlet.com/


Diversos fatores influenciam as precipitações, entre eles a vegetação,
os fenômenos atmosféricos, latitude, altitude... Assim, há três tipos
principais de processos de formação da chuva que originam as
seguintes classificações: Chuva Frontal, Orográfica e Convectiva.

Chuva Frontal

Também conhecida como chuva ciclônica, ou estratiforme.

Como é caracterizada?

Chuva de baixa intensidade, que ocorre de forma contínua,

e/ou por longa período, distribuída de maneira uniforme

sobre áreas extensas.

Como ocorre? 

Ocorre pelo encontro de uma massa fria (e seca) com outra
quente (e úmida). Quando o ar frio, por ser mais pesado, faz o
ar quente subir na atmosfera. Com a subida da massa de ar
quente e úmida, há um resfriamento da mesma que condensa
e forma a precipitação.

Quando ocorre?

Ocorrem principalmente no período do inverno.

Onde ocorre?

No Brasil são mais comuns ao longo da costa que vai do

litoral oriental do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul.

Atividade 9 :

Todo processo de formação 

de chuva é igual?

Figura 61: Chuva Frontal

Material de aula do Prof. Dr.

Emerson Galvani (doada para

fins de pesquisa, 2021)



Chuva Orográfica

Também conhecida como chuvas orogênicas, chuvas de
serra, ou chuvas de relevo.

Como é caracterizada?

É caracterizada po chuvas finas de baixa intensidade e

longa duração que ocorre com intervalos (pára e recomeça).

Como ocorre? 

Ocorre quando massas de ar úmidas, ao se deparar com
barreiras formadas por elevações montanhosas (barlavento)
é forçado a subir e condensa-se podendo causar chuva.
Essa massa de ar, quando passa as elevações montanhosas
(sotavento) tem suas características modificadas, ou seja, se
torna seco e em geral frio, então, desce e aquece Assim, a
vertente a barlavento recebem muito mais chuva que as de
sotavento, efeito conhecido como "sombra de chuva".

Onde ocorre?

Ocorrem nas encostas voltadas para o mar. No Brasil são
mais comuns nos estados como Paraíba e Pernambuco
(Nordeste) e, sobretudo na Serra do Mar, a exemplo da
faixa litorânea do estado de São Paulo, (Sudeste) e nos
litorais Paraná e Santa Catarina (Sul) e na Serra do Mar.

Um caso interessante de
associação da chuva orográfica
com os processos de poluição
atmosférica foi observado no
município de Cubatão entre as
décadas de 70 e 80. A emissão
de poluentes pelas
petroquímicas e siderúrgicas da
região, especialmente óxidos de
enxofre e de nitrogênio, deram
origem aos ácidos nítrico e
sulfúrico, responsáveis por
baixar o pH da chuva,
característica principal do que se
costuma chamar de chuva ácida.
As emissões eram conduzidas
com o vapor d'água do oceano
até a Serra pela brisa mar-terra,
concentrando as precipitações
sobre a Mata Atlântica.
Registros da Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental do Estado de São
Paulo identificaram chuvas com
pH de até 3,7 no ano de 1983,
quando os problemas
ambientais mostraram-se mais
graves.

Em Ubatuba, o volume anual de
chuvas é de 2.519 mm, enquanto
em São José dos Campos as
chuvas totalizam, anualmente,
1.276mm.

Marin , Fábio Ricardo. Clima e
ambiente : introdução à
climatologia para ciências
ambientais I Fábio Ricardo
Marin , Eduardo Delgado
Assad , Felipe Gustavo Pilau. -
Campinas, SP : Embrapa
Informática Agropecuária,
2008., p. 79)

CTSA

Figur 62 : Chuva |Orográfica

Material de aula do Prof. Dr.

Emerson Galvani (doada para fins

de pesquisa, 2021)



Chuva Convectiva

Também conhecida como chuvas de convecção, chuva de
verão, pancadas de chuva, aguaceiro ou torós.

Como é caracterizada?

É caracterizada por chuvas de grande volume, pesadas, de
alta intensidade e duração relativamente curta, podendo
ser acompanhada por raios relâmpagos e trovões.

Como ocorre? 

Ocorre pelo movimento vertical do vento que eleva o vapor
d‟água a camadas superiores da atmosfera acarretando seu
resfriamento e condensação produzindo a precipitação.

Quando ocorre?

Ocorre, normalmente nos finais de tarde e inícios de noite,
durante o verão e a primavera, com duração curta ou
média.

Onde ocorre?

No Brasil são mais comuns na Floresta Amazônica e no
Centro-oeste, na região Sudeste (Metrópoles de São Paulo e
Rio de Janeiro), em áreas quentes e úmidas.

A chuva convectiva é associada a
presença de nuvens de convecção
Cumulus e Cumulonimbos.

Autor: Prof. Dr. Emerson Galvani

(doada para fins de pesquisa,

2021)

As chuvas convectivas podem
representar grande problema em
áreas urbanas devido as
enchentes.

A atividade a seguir tem o objetivo de a construção de

conhecimentos a respeito dos tipos de chuva apresentados

colhendo informações sobre suas principais características,

relacionando-as ao local onde vivem.

Para tal, sugere-se a construção de painéis explicativos

ou seminários.

Figura 54: Fotografia de uma 
Chuva Convectiva

CTSA

Figura 63: Chuva Convectiva

Material de aula do Prof. Dr.

Emerson Galvani (doada para fins

de pesquisa, 2021)

https://www.iag.usp.br/siae98/meteorologia/meteorologia.htm


Sugestão de desenvolvimento:

1 - Retome os pontos principais abordados no experimento

de simulação de chuva realizado na atividade anterior e

apresente a questão levantando as hipóteses elaboradas: “De

acordo com os experimentos de simulação de chuva e das discussões

realizadas, todo processo de formação de chuva é igual?”,

2 – Sugere-se a divisão dos alunos em grupos solicitando

uma pesquisa a respeito. Provavelmente encontrarão os três

tipos principais de processos de formação da chuva pelo qual

ela é classificada: Chuva Frontal, Chuva Convectiva e Chuva

orográfica, solicite que cada um deles prepare uma

apresentação sobre um dos tipos de chuva.

3 - Distribua para cada grupo materiais que permitam a

realização de um painel informativo ou algum outro tipo de

material que permita a pesquisa e discussão em grupo com

todos os alunos e oriente-os sobre os elementos que devem ser

contemplados na pesquisa.

Para tal sugere-se que a apresentação contemple: - Um

esquema que represente o processo de formação do tipo de chuva

designado ao grupo; - Uma breve explicação de como ocorre; - Suas

características principais; - O período do ano que é mais comum sua

ocorrência; - O local do Brasil que ocorrem com maior frequência.

4 - Determine um período para a realização e organize a

apresentação e discussão das pesquisas. Aproveite esse

momento para complementar as informações que considerar

pertinente e que permitam uma contextualização deste com o

local onde estão inseridos, trazendo questionamentos, como:

Em nossa região qual dos três tipos de chuva estudados é

predominante? Quais as implicações socioambientais desse tipo de

chuva?

O painel informativo é uma
ferramenta visual de comunicação
científica para divulgação ou
apresentação resumida de uma
pesquisa, e/ou de uma
informação científica. É
importante que ele contenha uma
linguagem clara, ilustrações,
figuras e esquemas que facilitem
a compreensão da informação,
que deve estar bem organizada e
de forma sucinta, ou seja, a parte
textual não deve ser longa.

O seminário é trabalho
apresentado oralmente sobre um
determinado tema. É importante
que para o desenvolvimento do
seminário, quando realizado em
grupo, todos integrantes realizem
a pesquisa sobre o tema do
seminário. Geralmente, após a
pesquisa são definidos dentre os
resultados encontrados, o que fará
parte do seminário, como este
será apresentado, quais recursos
serão utilizados para a
“apresentação”, quem ficará
responsável por cada etapa e/ou
por cada parte a ser
“apresentada”. Segundo, Gil
(2008, p. 172) a rigor, não existe
uma forma correta. O que mais
importa é que o seminário possa
ser caracterizado por pesquisa e
discussão e não por exposição
feita por estudantes.



5 – Para finalizar organize os alunos para a realização do

experimento. Sugere-se o registro dos conhecimentos

construídos.

A atividade pode ser realizada de forma remota, ou seja,

com professores e estudantes interagindo virtualmente. Para

tal, sugere-se uma parte assíncrona para a pesquisa e

elaboração do seminário através da criação de grupos de

WhatsApp, por exemplo. Neste momento, os materiais de

pesquisa podem ser disponibilizados aos alunos através de

links encaminhados para Grupos de WhatsApp. Em seguida,

um momento síncrono para a apresentação do seminário e

para a realização da sistematização dos conhecimentos,

através do Google Meet, Zoom ou WhatsApp.

TIC



Sugestão de painel informativo 
multissensorial – Tipos de chuva

Materiais:
• Algodão;
• Barbante;
• Papel alumínio;
• Grãos de arroz.

Procedimento:
1 – Monte um esquema de cada tipo de chuva usando 
materiais diferenciados para representar o ar quente e frio.

Para o painel de tipos de
chuva multissensorial você
pode utilizar outros
materiais, o importante é que
a textura destes permita a
distinção das diferentes
características destas.



Experimento: Chuva convectiva

Materiais:
• Garrafa P.E.T. cortada;
• Cubos de gelo;
• Corante alimentício vermelho e azul.

Procedimento:
1 - Encha aproximadamente dois terços do recipiente com 
água morna adicionada ao corante vermelho.

2 - Deixe a água descansar por um minuto.

3 - Coloque um cubo de gelo azul em uma das extremidades 
do recipiente.

Análise dos resultados

A água azul e fria afunda
enquanto a água vermelha e
quente sobe. Isso acontece
por causa da convecção. A
água azul representa a
massa de ar frio e a água
vermelha representa a massa
de ar quente e instável.
Uma tempestade é causada
por ar instável e a convecção
desempenha um papel
importante. Um corpo de ar
quente é forçado a subir por
uma frente fria que se
aproxima, formando,
portanto, uma tempestade.



Fotografia 8: Gotas de chuva - Charqueada/SP



Autor: Reginaldo Martins
(doada para fins de pesquisa, 2021)



Módulo 1  
Atividade 10 – O que você sabe sobre as gotas de chuva?

Objeto de conhecimento

 Ciclo Hidrológico;
 Estados físicos da água;
 Tensão superficial da água

Habilidades

 (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).

 (EF09CI01) Investigar as mudanças de estado físico da matéria e explicar essas
transformações com base no modelo de constituição submicroscópica.

Sugestão de elementos CTSA para a atividade

C

 Importância da ciência nas pesquisas sobre o formato das gotas de chuva
auxiliando na compreensão dos padrões climáticos;

 Estudos geológicos das marcas da chuva em sedimentos ajudam a
entender como era a atmosfera, a composição e pressão do ar de tempos
remotos.

 Replicando o experimento de Marshall, J. S.; Palmer, W. M. K. (1948)
medições da distribuição das gotas da chuva.

T
 Disdrômetro - aparelho que consegue medir o tamanho e a velocidade das

gotas de chuva. Como foi aprimorado a partir de experimentos
rudimentares.

S
 Importância dos estudos sobre a velocidade e intensidade das chuvas

para a sociedade (evitar enchente, deslizamento e erosão).

A
 Importância dos estudos sobre a velocidade e intensidade das chuvas

para o ambiente



Módulo 1  
Atividade 10 – O que você sabe sobre as gotas de chuva?

Sugestão de tempo para aplicação

 1 aula 

Condições necessárias

 Sala de aula que permita tanto a organização dos alunos em grupos, de todos os
grupos juntos, em círculo, por exemplo.

Sugestão de tempo para planejamento o

 Embora o tempo para o planejamento da atividade dependa da forma como
esta será conduzida, sugere-se 20 minutos.

 A atividade de medição das gotas de chuva (experimento) pode ser realizada
em parceria com o professor de Matemática.

Sugestão de materiais

 Recursos áudio visuais e/ou celular (vídeo, simulação, giff, áudio etc.);
 Modelo didático da gota de chuva confeccionado com cola quente.

Sugestão para o ensino remoto

 Padlet (https://padlet.com/);
 Google Meet, Zoom, WhatsApp

https://padlet.com/


Com o calor, a água em forma de vapor, deixa a superfície

da Terra, se acumula na atmosfera, e coforme vai ganhando

altitude, se resfria e se condensa, formando gotículas de água

que de tão leves flutuam formando as nuvens e podendo ficar

suspensas no ar por muito tempo.

Essas gotículas, que possuem o diâmetro aproximado de 1

milésimo de centímetro, vão se chocando umas nas outras, se

agregando e ficando cada vez maiores, mais pesadas e se

precipitam em forma de chuva (água líquida), ou granizo

(água em estado sólido) quando a temperatura nas nuvens

diminiu. São necessários 1 milhão de gotículas para formar

uma gota de chuva.

Uma gota de água possui tensão superficial altíssima e

obrigando que suas moléculas ocupem a menor área de

superfície em relação ao volume, assim as gotas de chuva

com menos de 1 mm de raio, são esféricas.

Essa esfera, no entanto, não é perfeita. Isso porque a

gotinha cai numa velocidade muito alta (cerca de 30km/h

numa chuva normal), e acaba sofrendo deformação de forças

contrárias.

Atividade 10 :

O que você sabe sobre as

gotas de chuva?

Ícones:
<div>Ícones feitos por <a Ícones:
href="https://www.flaticon.com/
br/autores/good-ware"
title="Good Ware">Good
Ware</a> from <a
href="https://www.flaticon.com/
br/"
title="Flaticon">www.flaticon.com
</a></div>

A chuva cai em gotas, porque é assim que elas se formam nas nuvens,
porém são necessárias milhões de gotinhas para produzir uma única
gota de chuva.



As gotas de chuva que crescem mais começam a se

deformar na parte inferior, pois a pressão do ar as puxa para

cima durante a queda conseguindo contrariar a tensão

superficial que as mantém esféricas, deixando-as achatadas

na parte inferior, parecendo um grão de feijão.

Quando o raio excede cerca de 4 mm, ela tem uma

superfície maior e sofre mais com a resistência do ar, assim o

buraco interior cresce tanto que a gota fica com uma forma

que quase parece um paraquedas com um anel mais grosso

de água em roda da abertura inferior e depois se rompendo

em gotas menores, já que a tensão superficial da gota de

chuva não aguenta.

Figura 56 : Circunferência
em Diâmetro e Raio

Dependendo da quantidade

de água que chove e o

tamanho das gotas, a chuva

pode ser descrita como

garoa, chuvisco, chuvarada,

aguaceiro, pé-d‟água,

dilúvio, pancada etc.

Quantas gotas tem?
Um conta-gotas de 5 ml: 100
gotas;
Uma garrafa de água de 500
ml: 10 mil gotas
Uma hora de chuva: 300
trilhões de gotas de água de
chuva

A proposta que se segue, encerra a SD, sendo uma

oportunidade tanto para avaliar o que foi desenvolvido,

quanto o que deve ser revisto e reforçado.

Esta permite a construção de conhecimentos e conteúdos

curriculares de forma interdisciplinar, através de

informações e curiosidades a respeito das gotas de chuva.

Verifique as sugestões de materiais, e selecione o que pode

ser trabalhado de acordo com o segmento de ensino que se

pretende trabalhar.

A maioria das gotas de
chuva é relativamente
pequena porque as grandes
geralmente se separam
quando caem. A maior gota
de chuva do mundo caiu no
Havaí, e media 8 mm de
diâmetro. Para ter uma ideia
é menor que a unha do bebê.
http://www.weatherwizkids
.com/?page_id=1751

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/
Di%C3%A2metro#:~:text=Em
%20Geometria%2C%20qualqu
er%20segmento%20de,seu%20
centro%20ser%C3%A1%20o%
20di%C3%A2metro.&text=Cor
responde%20ao%20dobro%20
do%20raio,circunfer%C3%AA
ncia%2C%20ou%20seu%20per
%C3%ADmetro).

Figura 55: Gota de chuva

Fonte: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-
school/science/are-raindrops-shaped-teardrops?qt-
science_center_objects=0#qt-science_center_objects
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Sugestão de desenvolvimento:

1 - Inicie a atividade solicitando que os alunos discutam em

pequenos grupos os conhecimentos construídos nas atividades

anteriores que possam fornecer informações a respeito das gotas

de chuva, no decorrer das atividades realizadas. Traga

questionamentos do tipo: Como a gota de chuva se forma? Como é

uma gota de chuva? Qual seu formato? Que tamanho aproximado ela

possui? A gota de um chuvisco é diferente da gota de uma chuvarada?

Quantas gotas de chuva, aproximadamente, caem durante uma hora de

chuva? Qual a velocidade que uma gota cai em uma chuva considerada

“normal”?

2 - Para os alunos dos anos iniciais sugere-se iniciar a

atividade a partir da leitura de um dos livros de Literatura

Infantil sugeridos, ou outros que apresente a temática, e/ou da

música “De gotinha em gotinha” (vide sugestões de materiais).

3 - Realize o experimento de medição das gotas de chuva,

relembrando a diferença entre “raio e diâmetro”. Caso não

esteja chovendo em sua região você pode simular uma chuva,

com um saco de água contendo pequenos furinhos. Diga aos

alunos que este foi o primeiro instrumento de medição de gotas

realizado de forma bastante rudimentar pelo cientista Palmer,

aluno de Marshall. Solicite que verifiquem o formato da gota.

4 - Promova a discussão em um grupo geral propiciando a

construção de conhecimentos a respeito da temática. Apresente

os formatos que a gota de chuva adquire ao cair e promova

discussões a respeito da tensão superficial da água a partir do

experimento.

5 - Em seguida, direcione as discussões para a importância de

estudos relacionados as gotas de chuva, aproveitando para

trazer os textos informativos.



A atividade pode ser realizada de forma remota, ou seja,

com professores e estudantes interagindo virtualmente. Para

tal, sugere-se uma parte assíncrona para os questionamentos

e discussões, que podem ocorrer, por exemplo por meio de

Fóruns e para a realização dos experimentos. Neste

momento, os materiais (músicas, videoclipe, textos

informativos...) podem ser disponibilizados aos alunos

através de links encaminhados por E-mail ou Grupos de

WhatsApp. Em seguida, um momento síncrono pode ser

planejado para a apresentação dos dados coletados e

hipóteses levantadas durante a realização dos experimentos

e para realização da sistematização dos conhecimentos,

através do Google Meet, Zoom ou WhatsApp.

TIC



Sugestão de gotas de chuva multissensorial

Materiais:
• Papel sulfite ou cartão,
• Cola quente ou cola plástica.

Procedimento:
1 - Imprima os formatos de gotas e preencha com cola quente 
ou cola plástica e deixe secar. Você também pode usar outros 
materiais para moldar as gotas, como por exemplo 
“Durepoxi”.

Para o painel de gotas de
chuva multissensorial você
pode utilizar outros matérias,
o importante é que a textura
destes permita a distinção
destas.



Experimento: Veja uma gota de chuva

Materiais:
• Tampa da caixa de sapatos;
• Régua;
• Tigela de farinha;
• Peneira de malha fina.

Procedimento:
1 - Encha a tampa da caixa de sapatos com farinha. Use a 
régua para deixar nivelado a parte superior.

2 - Quando chover, segure a tampa da caixa de sapatos na
chuva até que algumas gotas caiam na farinha, em torno de
5 a 10.

3 - Leve a tampa para dentro. Coloque a peneira sobre uma
tigela e despeje a farinha da tampa cuidadosamente. Agite a
peneira suavemente. Os pequenos pedaços deixados para
trás são as gotas de chuva preservadas.

6 - Despeje-os cuidadosamente sobre uma mesa e meça-os!

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1751

As primeiras medições da

distribuição das gotas da

chuva foram feitas por um

instrumento bastante

rudimentar de Palmer, aluno

de Marshall, expondo um

papelão coberto de farinha à

chuva por um curto período

de tempo. Como a marca

deixada por cada gota é

proporcional ao seu diâmetro,

ele pode determinar a

distribuição contando o

número de marcas

correspondentes a cada

tamanho de gota. Isso ocorreu

imediatamente após a

Segunda Guerra Mundial.

https://pt.wikipedia.org/wi

ki/Distribui%C3%A7%C3

%A3o_das_gotas_de_chuv

a

http://www.weatherwizkids.com/?page_id=1751
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Experimento: Tensão superficial

Materiais:
• 2 Copo ou recipiente com água;
• Agulha;
• Purpurina ou talco;
• 6 Palitos de Fósforos;
• Açúcar;
• Detergente;
• Arame maleável.

Procedimento:
1 – Coloque a agulha cuidadosamente, na horizontal, sobre 
a água, observe o que acontece; 

2 – Retire a agulha e coloque cuidadosamente os palitos de
fósforo, também na horizontal, conforme figura.

3 - Coloque um pouco de açúcar no meio dos fósforos e
observe o que acontece.

4 - Em seguida pingue uma gota de detergente no meio e
observe.

1 – A tensão superficial da 

água sustenta a agulha;

2 - O açucar absorve a 

água fazendo com que 

uma pequena corrente de 

água venha em sua direção 

trazendo consigo os 

fósforos, já o detergente 

enfraquece a tensão 

superficial da água fazendo 

com que os fósforos se 

afastem se aproximando 

das bordas do recipiente 

onde a tensão superficial é 

mais forte.

3 – O mesmo ocorre 

quando você afunda o 

dedo com detergente na 

água com purpurina ou 

talco.



5 – No segundo copo com água adicione cuidadosamente 

purpurina ou talco sobre a água. 

6 - Umedeça o dedo e pingue uma gota de detergente. 

Afunde o dedo em um dos lados do copo e observe o que 

acontece.

6 – Aproveite os recipientes e materiais para uma
brincadeira investigativa bem divertida! Para isso você
precisará moldar o arame no formato indicado na figura
abaixo. Em seguida pegue um dos recipientes, acrescente
água, aproximadamente 3 colheres de detergente e uma
colher de açúcar. Misture bem. Molhe o arame na mistura e
assopre lentamente para fazer bolhas de sabão. Observe até
onde a “pele” da superfície da água pode se esticar.



Texto Informativo

Porque é importante conhecer sobre as gotas de chuva?

Cientistas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências
Atmosféricas da Universidade de São Paulo (USP) em parceria
com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
estudam todo o processo de formação das gotas de chuva, das
nuvens a sua precipitação, através do disdrômetro, um
aparelho que consegue medir o tamanho e a velocidade das
gotas de chuva.

Mas você sabe porque esses estudos são importantes?

As pesquisas sobre o formato das gotas de chuva auxiliam
na compreensão dos padrões climáticos. Medir o tamanho
das gotas, conhecer sua velocidade e a quantidade que cai
durante uma chuva é essencial para relacionar a intensidade
da chuva com tragédias como deslizamentos e enchentes, e
medição do impacto da erosão em um solo.

Você sabia?

As gotas de chuva maiores
são as mais pesadas, e caem
mais rápido, porque
possuem mais massa,
enquanto as menores, mais
leves, demoram mais
tempo para cair.

Durante uma chuva fraca,
caem entre 100 e 500 gotas
de chuva por metro
quadrado. Quando a chuva
é forte, são até 10.000 gotas
por metro quadrado.

Sugestões de materiais 

CTSA

<div>Ícones feitos por 
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href="https://www.flat
icon.com/br/autores/s
malllikeart" 
title="smalllikeart">sma
lllikeart</a> from <a 
href="https://www.flat
icon.com/br/" 
title="Flaticon">www.fl
aticon.com</a></div>



Texto Informativo 

O que nos dizem as marcas deixadas pela chuva?

Quem já ouviu o ditado popular: “Água mole em pedra
dura, tanto bate até que fura?” Pois é, as chuvas que
ocorreram há milhões de anos deixaram suas marcas em
rochas que hoje podem nos servir de pistas preciosas sobre o
passado da Terra, sua atmosfera, a composição e pressão do
ar.

Segundo o geógrafo Ismar de Souza Carvalho, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro “para que as gotas de
chuva pudessem se preservar, precisam ter caído em um
sedimento mais fino, como as argilas”.

Se você quer testar como isso funciona, preste atenção para
as seguintes dicas: 1 – Para que a chuva deixe suas marcas, a
Não é em qualquer argila, porém, que a chuva deixa marcas.
argila não pode ser nem muito mole e nem muito dura; 2 - A
chuva, não pode ser intensa demais, pois transformaria a
argila em lama.

Adaptado de FÓSSIL DE CHUVA?!
CHC Notícias Meio Ambiente
Matéria publicada em 09.04.2012
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Música

De gotinha em gotinha

Palavra Cantada

Água é uma gota de chuva

É uma gota de nuvem

É uma gota de água pra viver

Água é uma gota de chuva

É uma gota de nuvem

É uma gota de água pra viver

De gotinha em gotinha

Brilha no orvalho da manhã

De gotinha em gotinha

Limpa o oceano de amanhã

Refrão

De gotinha em gotinha

Brilha no orvalho da manhã

De gotinha em gotinha

Limpa o oceano de amanhã

É pra cuidar, purifcar

Refrão (bis)

"Era uma vez uma gotinha de água

Redondinha e bonitinha

Um dia ela tava tomando banho de sol

E a coitadinha que era pequenininha

Foi encolhendo, encolhendo até que puf! sumiu"

Água é uma gota de chuva

É uma gota de nuvem

É uma gota de água pra viver

Água é uma gota de chuva

É uma gota de nuvem

É uma gota de água pra viver, água

https://www.letras.mus.br/

palavra-cantada/de-gotinha-

em-gotinha/

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A
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O livro “Era uma vez uma gota de chuva”, de Judith
Anderson e Mike Gordon, Editora Scipione, 2011, é uma boa
sugestão de leitura para auxiliar na compreensão do ciclo da
água na natureza.

Resenha: Mostra a história das gotas de chuva que caem das nuvens, para
depois se transformam em nuvem novamente, um dos milagres da
natureza, visto através do olhar de duas crianças.

Indicação: Anos iniciais.

O livro “A história da gota d‟água”, de Domingos
Pellegrini e ilustração de Rubem Filho, da Editora
Geraçãozinha, 2012, também é uma boa sugestão para
auxiliar a compreensão de como ocorre o ciclo da água na
natureza.

Resenha: Traz a história de uma gota de água pequenina apanhada numa
chuva e que pode virar uma poça, um riacho, um rio, e até mar. Onde
será que vai parar?

Indicação: Anos iniciais.

Literatura Infantil

Era uma vez uma gota de 
chuva - Judith Anderson e 
Mike Gordon

A história da gota d‟água
- Domingos Pellegrini

Literatura Infantil

O livro “Quantas gotas tem a chuva?”, de Renata Bueno é 
da Editora Panda Books, 2016, uma boa leitura para tratar de 
curiosidades a respeito da chuva e a matemática.

Resenha: O livro traz várias questões do dia a dia para mostrar que a
matemática está em tudo, o que se pode ver nas ilustrações da própria
autora, que combinam colagens e dão forma a objetos, pessoas e animais..

Indicação: Anos iniciais

Literatura Infantil

Quantas gotas tem a chuva? -
Renata Bueno

Para alunos cegos descrever
as ilustrações.

Para alunos surdos apresentar
a história através de libras.
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Sites:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (conjunturas do Brasil)

http://conjuntura.ana.gov.br/cicloagua

Estação Meteorológica do IAG/USP

http://www.estacao.iag.usp.br/site_apoio/index.php

Expedição Rios Voadores 

https://riosvoadores.com.br/educacional/chuva/

Organização Meteorológica Mundial

https://cloudatlas.wmo.int/en/principles-of-cloud-classification.html

Centro de Previsão de Tempo e estudos Climáticos

https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#12

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

https://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml

USGS - Science for a changing world

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/o-ciclo-d-gua-water-cycle-
schools-portuguese?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

Weather Wiz Kids

http://www.weatherwizkids.com/

Referências (continuação)
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Contribua para o aperfeiçoamento deste material! Conte como levou o

evento chuva para dentro da sala de aula através dessa Sequência Didática,

conte como ela foi desenvolvida, para qual ano/série, quais adaptações fez

para que sua aplicação pudesse favorecer de modo mais efetivo e eficaz

oportunidades de construção de conhecimentos a respeito da chuva e dos

aspectos CTSA que a ela se relaciona. Será um prazer imenso receber o seu

feedback! Envie sua devolutiva para:

marcia.salla@usp.br

mailto:marcia.salla@usp.br
mailto:marcia.salla@usp.br
mailto:marcia.salla@usp.br
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