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APRESENTAÇÃO

     Cara Professora e Caro Professor,

   Como uma das autoras deste produto educacional e professora
reflexiva em minha prática, sinto a necessidade de me apresentar para
deixar mais evidente de onde surgiu o desejo de elaborar este material.
Formada em Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e atuando no
magistério há mais de 22 anos, sendo 17 destes em escolas públicas,
sentia uma necessidade crescente de abandonar o óbvio, aquele lugar
comum de fazer o trabalho docente. Atualmente atuo na prefeitura de
Niterói e na FAETEC (ISERJ) e, depois de todas as experiências
vividas deixei aflorar novamente a inquietação dos primórdios da
minha formação, a necessidade de fazer diferente.
   Desde estudante e depois como professora, observo que a ciência
continua sendo ensinada e aprendida como se os conhecimentos
estivessem mortos, prontos e acabados, como verdades absolutas. E a
tecnologia, resultante da produção de conhecimento científico, quando
aparece, na maioria das vezes é apenas um instrumento utilizado
como facilitador dos conteúdos a serem ensinados. Nas nossas salas de
aula a ciência e a tecnologia estão dissociadas entre si e também não
apresentam relação com a política, a sociedade, a economia e o meio
ambiente. A falta de perspectiva de que o meu trabalho em sala de
aula pudesse, de alguma forma, contribuir de maneira significativa
para as necessárias transformações sociais, passaram a causar um
incômodo cada vez maior e mais difícil de conviver.
   O desejo de aumentar o interesse dos alunos pela Ciência e de
mostrar como essa área do conhecimento está intimamente presente na
vida das pessoas e que pode contribuir para formação de sujeitos
críticos e capazes de conquistar sua cidadania, tem me motivado a
buscar outras maneiras  de  ensinar  ciências,  procurando  relacionar a



vida desse sujeito/cidadão em construção com o saber científico
socialmente construído. Para Freire (1987), devemos manter sempre a
inquietação e o diálogo com a realidade em torno dos conteúdos que
devem ser trabalhados em sala de aula.
  Para isso, acredito na necessidade de romper com essa visão
tradicional de ensino-aprendizagem, porque, mais do que nunca, a
escola deve ser um espaço de reflexão e criação de novas formas de
ensinar e aprender. 
   Assim, neste produto educacional procuramos partilhar os resultados
dos estudos realizados. Ele é fruto da dissertação de mestrado intitulada
PRÁTICAS DE ENSINO DE CIÊNCIAS NA INTERLOCUÇÃO
ENTRE A ABORDAGEM CTS E A PERSPECTIVA FREIREANA,
orientada pela professora Rose Mary Latini e desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Natureza
(PPECN), da Universidade Federal Fluminense (UFF). A dissertação
teve por objetivo desenvolver metodologias de ensino de Ciências para
ser aplicada no nono ano do ensino fundamental II com enfoque CTS
numa perspectiva freireana. Assim, neste produto buscamos articular
pressupostos da abordagem CTS com a pedagogia de Paulo Freire para
trabalhar os objetos de conhecimento elencados na BNCC para a
disciplina de Ciências, na unidade temática Matéria e Energia e nono
ano de escolaridade. 
   Para sua construção a primeira autora deste produto buscou na
realidade concreta da comunidade escolar, onde atua como docente do
Ensino Fundamental II, numa escola pública do município de
Niterói/RJ, temas que fossem relevantes para os estudantes, onde os
conteúdos técnicos e os sociocientíficos pudessem ser trabalhados de
forma contextualizada, dialogada, problematizada e crítica e por isso
capaz de colaborar para a formação cidadã de nossos estudantes e
ultrapassar os muros da escola.
   Para que tivéssemos sucesso nessa construção, buscamos na obra de
Paulo Freire, a inspiração necessária para a investigação de temas
geradores, além da fundamentação teórica para um ensino com
enfoque  Ciência,  Tecnologia  e  Sociedade  (CTS)  para  pensarmos  a



melhor forma de abordagem dos conteúdos sociocientíficos inerente aos
temas. Neste material, compartilhamos com você alguns dos
fundamentos teóricos, que consideramos relevantes, para você também
inserir as propostas aqui presentes em sua sala de aula. 
  São também apresentadas quatro propostas de Sequências Didáticas
(SD), elaboradas a partir dos temas geradores propostos, onde são
trabalhados conteúdos referentes à física e à química, presentes na
unidade temática Matéria e Energia. Para cada SD são sugeridos
formas de abordagens e roteiros de atividades que incluem: textos,
vídeos, experimentos investigativos e outros, que serão descritos neste
material, além de sugestões para adequação a outros contextos.
   Esperamos que este produto educacional possa servir como fonte de
inspiração e também como base teórico-metodológica para professores
que buscam romper com o ensino tradicional de Ciências e que desejam
problematizar conteúdos sociocientíficos, promovendo uma reflexão
mais crítica sobre assuntos relacionados à ciência e a tecnologia. Vale
ressaltar a necessidade que cada docente busque junto à sua
comunidade escolar a investigação temática necessária para construção
de temas geradores que retratem sua própria realidade e assim, fazer
as adequações necessárias para tornar o material significativo.

Bom trabalho!
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O Ensino de Ciências no Enfoque CTS
 
   Entendendo como um caminho possível e viável, em oposição ao ensino de
ciências tradicionalmente praticado no Brasil, os pressupostos teóricos do
movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) nos ajudam a pensar em um
currículo que estabeleça vínculos entre conteúdos programáticos e problemas
éticos, culturais, ideológicos, sociais, econômicos e ambientais, que envolvem temas
relacionados à Ciência e Tecnologia (CT), de modo a favorecer que os sujeitos
envolvidos no processo ensino aprendizagem sejam capazes de fazer suas próprias
reflexões a respeito de CT e Sociedade.
   Nesse aspecto, muitas formas de pensar e estruturar um currículo num enfoque
CTS foram propostas. Para Roberts (1991), o currículo de ciências deve ter um
contexto social, ou seja, que atenda problemas sociais relacionados à CT. Bybee
(1987) prioriza habilidades e conhecimentos científicos e tecnológicos num
contexto social, a investigação e tomada de decisão, além do trabalho com
projetos de CTS na escola. Já Hofstein, Aikenhead e Riquarts (1988), caracterizam
um currículo CTS como aquele que parte do cotidiano e contexto social do aluno
para integrar os conhecimentos científicos e tecnológicos. Delizoicov (2011) defende
um currículo de ciências que trabalhe os conteúdos científicos através de uma
abordagem temática levando em consideração os conceitos prévios dos alunos e
buscando superá-los. Santos e Auler (2011), também concordam que o currículo
CTS seja introduzido a partir de temas e acreditam que os conteúdos
programáticos devem estar subordinados a esses temas.
   De um modo geral, um ponto comum a todas as propostas de currículo CTS é
que todas são iniciadas pela inserção de uma questão social como tema gerador
de discussão e que necessite de novos conhecimentos. Assim, são caracterizados
pela integração de conteúdos científicos e tecnológicos juntamente com a discussão
de seus aspectos históricos e/ou éticos e/ou políticos e/ou socioeconômicos e/ou
ambientais relacionados ao tema em questão. Além disso, entre os objetivos da
educação CTS estão: o de promover a alfabetização cientifica e tecnológica
cidadã para tomada de decisão; desenvolver a capacidade intelectual para
solução de problemas e a apreensão da linguagem científica; o desenvolvimento
de valores e compromisso com o coletivo e bem estar social. 
   Santos e Auler (2011) argumentam que
                                              
                                                        

Dessa forma, o movimento CTS no ensino de Ciências contribui
para a inserção de temas sociocientíficos, como engajamento em
ações sociais responsáveis, questões controversas de natureza
ética e problemas ambientais contemporâneos. (p. 23).
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A Pedagogia Freireana

   Paralelamente ao ensino CTS, os estudos de Freire publicados em Pedagogia do
Oprimido (1987) mostram que no sujeito em formação a tomada de consciência não
se dá a partir de uma perspectiva “bancária”, na forma de depósito de
conhecimentos, mas, isso sim, contribui para a perpetuação da consciência ingênua
dos sujeitos envolvidos no processo ensino aprendizagem. 

   A prática docente proposta por Freire (1996) está baseada numa
relação ensino/aprendizagem dialógica, pautada não em comunicados,
mas numa fala-escuta, onde “aprende quem ensina e ensina quem
aprende”; numa educação problematizadora (Freire, 1987), que promove a
superação da consciência ingênua e o desenvolvimento de uma
consciência crítica capaz de desvelar a realidade da estrutura de
dominação de uma classe social sobre outra e podemos pensar também, na
dominação imposta por aqueles que detêm o conhecimento técnico-
científico. Na sala de aula proposta por Freire não existe fala
hierarquizada, todos têm voz e o diálogo entre aluno-aluno e aluno-
professor é parte fundamental do processo de ensino-aprendizagem.
  Para Freire (1987) é importante que sempre iniciemos o processo de
ensino aprendizagem com a investigação temática para trabalharmos os
conhecimentos escolarizados sempre partindo da realidade concreta dos
estudantes, utilizando essa realidade como “temas geradores”. Para Freire a  

   Assim, cabe aos professores problematizar os conteúdos apresentados a
partir da realidade concreta dos estudantes, ou seja, sua cultura, seus
saberes, sua posição social, especialmente em se tratando de alunos de
classes populares, que sofrem injustiças e preconceitos justamente por sua
condição de vulnerabilidade social. 
 

Realidade concreta é algo mais que fatos ou dados
tomados mais ou menos em si mesmo. Ela é todos esses
fatos e todos esses dados e mais a percepção que deles
esteja tendo a população neles envolvida. Assim, a
realidade concreta se dá a mim na relação dialética entre
objetividade e subjetividade (1986, p.35).
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A Articulação entre o Ensino CTS e a Pedagogia Freireana

   O ensino de ciências que se propõe CTS com os pressupostos da pedagogia
freireana, precisa levar em conta as questões que afligem os alunos, não como
sujeitos indeterminados, mas como pessoas dentro de um contexto histórico e
social, e, partindo deles, levantar e debater assuntos relacionados à CT que
interferem diretamente no seu dia-a-dia.
   Muitos autores buscam a relação entre o ensino CTS e os pressupostos da
pedagogia freireana por acreditarem que

   Neste contexto, nos debruçamos sobre o currículo de ciências já existente para o
nono ano; no Município de Niterói construído a partir das diretrizes estabelecidas
na Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017); para pensar em
um currículo vivido  tendo como base as ideias do movimento CTS e de Freire e
construir sequências didáticas para além dos conteúdos programáticos, que
priorizam a formação para cidadania.
   Para a construção das sequências didáticas, buscamos na realidade concreta da
comunidade escolar temas que fossem relevantes, onde os conteúdos técnicos e
sociocientíficos pudessem ser trabalhados de forma contextualizada,
problematizada e crítica e por isso capaz de colaborar com a formação cidadã de
nossos estudantes e ultrapassar os muros da escola. Concordamos com Auler e
Delizoicov (2006) quando dizem que

“[...]Tal articulação resulta da compreensão de que a busca
de participação, de democratização das decisões em temas
sociais envolvendo CT, objetivo do movimento CTS,
aproxima-se de postulações freirianas [...] Ainda segundo
Freire (1987), alfabetizar, muito mais do que ler palavras,
deve propiciar a “leitura crítica do mundo”. (SANTOS e
AULER, 2011, p. 75).

Entende-se que, para uma leitura crítica da realidade, do
“mundo”, pressuposto freiriano, torna-se, cada vez mais,
fundamental uma compreensão crítica sobre as interações
entre CTS, considerando que a dinâmica social
contemporânea está crescentemente vinculada ao
desenvolvimento científco-tecnológico. ( p. 4).

 Entende-se por currículo vivido aquele produzido nos processos do cotidiano escolar, por sujeitos
culturalmente plurais. (MACEDO, 2006)

 1

 1
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   As SDs aqui propostas são resultado de uma análise teórico-metodológica,
realizada de forma crítica e reflexiva, sobre a realidade escolar e sobre o fazer
docente ainda marcado por uma ênfase em conteúdos científicos, tão presentes
nas práticas escolares institucionalizadas e que, de certo modo, limitam e inibem
a nossa ação, enquanto professor, comprometido com uma educação libertadora. 
   Nesse sentido, tomamos as reflexões tecidas durante a pesquisa no mestrado;
que possibilitaram uma maior conscientização do fazer docente, numa unidade
dialética de ação-reflexão, interligando teoria e prática; para elaboração das
SDs que apresentamos a seguir.
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SUGESTÕES DE LEITURAS

   Deixamos abaixo algumas sugestões de leituras para os professores que
desejarem aprofundar seus conhecimentos teóricos sobre o ensino CTS e a
pedagogia humanística defendida por Paulo Freire que serviram como referencial
teórico para construção desse produto educacional.

AULER, Décio Auler; BAZZO, Walter Antonio. Reflexões para a Implantação do
Movimento CTS no Contexto Educacional Brasileiro. Ciência & Educação, v.7, n.1,
p.1-13, 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v7n1/01.pdf> Acesso
em: 15 nov. 2019.

AULER, Décio; DELIZOICOV, Demétrio. Educação CTS: Articulação entre
Pressupostos do Educador Paulo Freire e Referenciais ligados ao Movimento CTS.
Las Relaciones CTS en La Educacíon Científica. 2006. Disponível em:<
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/Pedag
ogia2/aeducacao_cts.pdf> Acesso em: 20 jan. 2020.

FREIRE, Paulo. A pedagogia do oprimido. 17ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1987. Disponível em:< http://www.tlaxcala-
int.org/upload/telechargements/150.pdf> Acesso em: 03 jun. 2019

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos, MORTIMER, Eduardo Fleury. Uma Análise
de Pressupostos Teóricos da abordagem C-T-S (Ciência – Tecnologia – Sociedade)
no Contexto da Educação Brasileira. Ensaio – Pesquisa em Educação em Ciências.
Belo Horizonte,  v. 2, 2002. Disponível em:
<https://www.redalyc.org/html/1295/129518326002/>. Acesso em: 24 de maio de
2019.
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AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS

    As sequências didáticas que integrarão o produto educacional resultante da
pesquisa foram elaboradas procurando seguir os pressupostos freireanos em
interlocução com a perspectiva CTS portanto, devemos sempre problematizar um
tema social e analisar a ciência e a tecnologia correlatas, buscando relacionar os
conteúdos a serem estudados e retomada da questão social levantando discussões
e reflexões. Neste sentido, para a construção das SD nos aproximamos dos Três
Momento Pedagógicos de Delizoicov, inspirados no conceito da investigação
temática freireana: a problematização inicial, a organização dos conhecimentos e
a aplicação do conhecimento (DELIZOICOV; ANGOTTI e PERNAMBUCO,
2011). Apesar proposta ser caracterizada por três momentos, ressaltamos que
procuramos trabalha-las não de forma estanque, mas mantendo a dialogia
necessária entre estes momentos numa prática de ensino que permita aos sujeitos
envolvidos a compreensão do contexto social e dos conteúdos científicos.
   Para elaboração das propostas de sequência didática que integram este
produto, consideramos o currículo do primeiro trimestre do 9º ano da rede
Municipal, conforme definidos na BNCC (BRASIL, 2017) e para definição de
temas de problematização da realidade, discutida por Freire (1987), levamos em
conta situações ocorridas no ambiente escolar no ano de 2018 e também situações
relacionadas a assuntos socioeconômicos ocorridos em anos anteriores, e, que de
alguma forma, impactaram a comunidade onde a escola está localizada.  
   Dividimos as SDs em três momentos distintos. Numa primeiro momento para
problematizar e levantar os temas descodificadores; no segundo momento para
trabalhar conteúdos sociocientíficos correlatos e promover integração dos conceitos
científicos com os temas codificadores de problematização com o objetivo de
promover uma maior compreensão dos dois e, no terceiro momento retomamos o
tema inicial já ressignificado e decodificado pelos discentes.
   Antes de iniciar cada SD é aconselhável que o professor apresente o tema para
a turma e explique que os conteúdos serão trabalhados paralelamente aos
aspectos sociocientíficos que envolvem cada assunto. Estabeleça um diálogo desde
o primeiro encontro e cative o interesse dos alunos para o tema a ser trabalhado.
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Primeiro momento 

1. IMPLICAÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS DO USO DO
PETRÓLEO

 
   A escolha desse tema surgiu a partir da crise da Petrobras e a queda do preço
do barril do petróleo que iniciaram por volta de 2014 e teve como desfecho o
fechamento de diversos estaleiros de Niterói entre 2015 e 2016, impactando a
economia local e por consequência vida de muitas famílias dos estudantes da
comunidade escolar para a qual essa SD foi elaborada.
   Como tivemos a oportunidade de aplicar parte desta SD, pudemos realizar
junto à comunidade escolar, a investigação do que Freire (1987) chama de
“decodificadores”, ou seja, os assuntos a serem problematizados dentro da
realidade dos estudantes. Durante a aplicação de parte desta SD, os discentes
relacionaram o uso do petróleo com o aquecimento global e suas consequências,
sendo o mais relevante para nossa comunidade a questão dos eventos climáticos
que causam enchentes, tão comuns durante as chuvas de verão. Desse modo, em
nossas observações, percebemos que o que necessitávamos codificar/decodificar
relacionava-se, principalmente, a questão econômica e ambiental do bairro onde
a escola está inserida.
   Assim, com esta atividade é possível relacionar a cadeia produtiva do petróleo,
desde sua extração até a produção do plástico, por exemplo, com a geração de
empregos diretos e indiretos, além de problematizar a questão ambiental que foi
evidenciada pelos estudantes. 
1.1. Objetivos
  A partir do tema, provocar a problematização para os vários aspectos
relacionados ao tema (econômico, social e ambiental) que envolvem a utilização
do petróleo como principal combustível utilizado no Brasil, buscando as conexões
necessárias para trabalhar os conteúdos referentes a propriedades e estados físicos
da matéria e transformações da matéria.
1.2. Estratégias

  
   Sugerimos que o professor utilize 2 tempos de aula de 45 minutos nesta etapa.
   Este momento deve ser utilizado para introduzir a questão social e identificar,
com os estudantes, os temas geradores de problematização.
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 Segundo momento

   Para introduzir a questão social que envolve a crise do petróleo, sugerimos que
o professor prepare uma apresentação (Power Point; Mural; vídeo curto...)
utilizando chamadas de reportagens atuais publicadas nas diversas mídias, que
envolvam o Estado/Município onde a escola se situa. As reportagens devem
mostrar diversos aspectos que envolvem a utilização de petróleo – desde a sua
produção, questões ambientais, tecnológicas e sociais.  Isso pode ser também feito
utilizando-se um texto que não seja longo para evitar que os alunos se dispersem.
   Para a realidade do município de Niterói e municípios vizinhos sugerimos as
seguinte chamadas de reportagens: Em Maricá e Niterói, no Rio, royalties do
petróleo financiam hospital para enfrentar pandemia e Vazamento de mais de 1
milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara completa 20 anos. Essa
reportagens abordam aspectos relacionados a riqueza e também os impactos
ambientais negativos provocados pelo petróleo , porém o professor pode adequar
o tema à sua realidade sempre que possível.
   Aproveite esse momento para fazer um levantamento das concepções e
conhecimentos que os alunos possuem sobre o petróleo. Esse levantamento pode
ser feito através de tempestade de ideias, roda de conversa ou outra atividade
dialogada.  
   No intuito de promover uma maior reflexão, este momento inicial também
pode ser utilizado para que os alunos identifiquem, na realidade vivida, questões
que demandam maior compreensão. Uma sugestão é que se peça para que os
alunos escrevam em seus cadernos o que sabem sobre as vantagens e
desvantagens da utilização do petróleo. Convide-os para que leiam suas respostas
e promova discussões sobre como o petróleo está presente em situações do nosso
cotidiano e dialogue sobre o que eles apontaram como vantagens e desvantagens
de seu uso.  
   A partir do diálogo estabelecido pelo professor com os alunos e alunos-alunos
emergirão temas geradores de problematização que serão decodificados na
prática educativa.

   Sugerimos que o professor distribua as atividades propostas, neste momento, em
6 tempos de aula de 45 minutos para um maior aproveitamento das atividades.
  Aqui o professor pode analisar a ciência e a tecnologia correlata, buscando
aproximar os conteúdos que serão estudados sem perder de vista os temas  
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geradores identificados pelos estudantes. 
   Os conceitos de propriedades e estados físicos da matéria e suas transformações
podem começar a ser introduzidos à medida que o professor vai explicando sobre
a constituição do petróleo e de seus derivados. Para melhor compreensão do
assunto acreditamos que a exibição de um vídeo curto ou apresentação de slides
que mostre a cadeia produtiva do petróleo, desde sua extração, passando pela
destilação e produção de produtos derivados, pode ser uma estratégia eficiente.
Uma sugestão de vídeo para ser utilizado nesse momento, é o vídeo intitulado
“Origem do petróleo”, com tempo de exibição de 8 minutos e 32 segundos.
   Considerando o tema gerador de codificação/decodificação identificado pelos
alunos no primeiro momento da SD, busque estabelecer relação entre esse tema e
os conceitos científicos. No caso da escola para a qual a SD foi elaborada os
alunos destacaram a questão ambiental e econômica como temas geradores.
Neste caso, de modo dialógico, este momento pode ser aproveitado para
juntamente com os conceitos científicos aqui trabalhados introduzir aspectos
relacionados à produção e descarte de plásticos; uso de combustíveis fósseis,
empregos gerados para a extração, refino e distribuição e produção de seus
derivados, dentre outros.
   Para um maior aprofundamento sobre a questão econômica percebida pelos
alunos como relacionada à crise do petróleo utilize textos, reportagens, vídeos,
podcast ou outros recursos que relacionem a crise econômica em seu Estado ou
Município com a queda do preço do barril do petróleo e também sobre o
fechamento de empresas diretamente ligadas a este setor. Para este momento, no
contexto em questão, sugerimos as reportagens que discutem a crise econômica
enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro e o fechamento de estaleiros de Niterói
em decorrência dessa crise: "A maldição do petróleo atropela o Rio" e "Crise
financeira leva Estaleiro Mauá a fechar as portas em Niterói."
   Através desta atividade também é possível trabalhar os conceitos de massa e
volume usando como gancho o barril do petróleo. Favoreça o diálogo de modo a
deixar que eles falem sobre suas percepções sobre a crise do petróleo e
problematize essas falas. 
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  Busque levantar e trazer para o diálogo como esses acontecimentos impactaram
suas vidas e de seus familiares ou conhecidos ou mesmo a economia de sua
cidade.
  A questão econômica que foi um ponto destacado como tema a ser decodificado
pelos alunos, já que muitos municípios do Rio de Janeiro, como Niterói, Itaboraí e
Maricá, têm suas economias muito atreladas ao repasse de royalties do petróleo.
Assim, na escola para a qual a SD foi desenvolvida muitas questões polêmicas
foram discutidas, tais como: desvio de dinheiro, desemprego, corrupção...   
   Dando continuidade, o professor pode introduzir o conceito de densidade. Este é
um momento que podem ser problematizadas diferentes questões relacionadas à
densidade de materiais, incluindo desde desastres ambientais ocasionados por
derramamento de petróleo até propriedades de diferentes materiais e as suas
consequências ambientais e econômicas. Como sugestão para abordagem do
conceito científico, apresentamos uma atividade experimental investigativa
descrita no Anexo I.
   Com o objetivo de destacar à tecnologia utilizada para determinação da
densidade e de como isso afeta a nossa vida, sugerimos que o professor aproveite
para solicitar aos alunos que pesquisem sobre o funcionamento e a função do
densímetro dos postos de combustíveis e sobre sua importância para os motoristas.
  O momento também é propício para problematizar novamente temas
elencados pelos estudantes. No nosso caso, problematizamos a questão ambiental
apontada pelos alunos.  Para tal, o professor pode utilizar diferentes estratégias. A
seguir apresentamos algumas possibilidades:

1.  Uso de imagens de desastres ambientais provocados pelo petróleo ou óleo no
mar ou no rio, de preferência na sua região. O professor também pode relacionar
com problemas ambientais ocorridos em outras regiões brasileiras, como a
mancha de óleo que cobriu diversas praias do Nordeste em 2019. Em seguida,
dialogicamente, problematizar o tema, através, por exemplo, de levantamento de
questionamentos sobre as causas e as consequências destes acidentes. Questões
importantes que podem ser levantadas: Por que o petróleo flutua na água e como
isso interfere na vida marinha? Qual o impacto deste acidente vida dos
pescadores e comerciantes de sua cidade? Quais políticas de Estado devem ser
exigidas para que ocorra a despoluição deste ecossistema? Como a despoluição
poderia afetar a sua vida? Como novos acidentes podem ser evitados
características destes elementos. O professor também pode propor a construção 
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coletiva de uma tabela periódica a partir de elementos químicos presentes em
produtos do nosso dia-a-dia.
2. A partir da leitura de reportagens que tratem da proibição da utilização das
sacolas e canudos descartáveis, estimular o senso crítico e a capacidade de
argumentação dos estudantes sobre questões controversas, propondo um júri
simulado. 
3. Também podem ser sugeridas pesquisas sobre quais materiais alternativos
estão sendo utilizados ou até mesmo pesquisados, para substituir o plástico
derivado do petróleo.
4. Com a apresentação de slides com imagens de tragédias provocadas pelas
chuvas no seu Estado ou Município de sua comunidade escolar, problematizar a
relação entre o aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis
e os eventos extremos. Podemos iniciar os debates com as seguintes questões:
Quais recordações essas imagens provocam? Você ou alguém próximo, já teve
alguma perda, seja de vidas ou bens materiais, provocada pelas chuvas de
verão? Você acha que as chuvas têm se tornado mais intensas nos últimos anos?
Você já ouviu falar de aquecimento global? Você acredita que existe alguma
relação entre o aquecimento global e as chuvas mais intensas? O que os
governos devem fazer para reduzir essas tragédias? Qual o papel dos cidadãos
para reduzir essas tragédias? Esta foi uma atividade proposta para a escola para
qual a SD foi inicialmente desenvolvida já que esta foi uma questão ambiental
percebida e destacada pelos estudantes no primeiro momento da SD.

 
   Nesta etapa o professor deve, a partir dos conhecimentos construídos, retomar a
questão inicial e discutir limites e possibilidades para o uso do petróleo. Para este
momento sugerimos 2 tempos de aula.
   Como proposta de atividades sugerimos:

1. Publicização do conhecimento construído - pode ser dar por elaboração, em
grupo, de texto de divulgação, organização de murais na escola ou outra
sugerida pelos estudantes.
2. Atividade dialógica, como uma roda de conversa, com toda a turma de modo
a favorecer mais um momento de reflexão e diálogo, mas agora voltado para a
realidade vivida. Como os aspectos estudados impactam a vida da comunidade?
Quais as possíveis soluções para os problemas encontrados?...
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Através de júri simulado, onde serão levantados os aspectos positivos do uso do
petróleo e de seus aspectos negativos. Esta atividade promove uma maior
reflexão sobre todos os aspectos da questão sociocientífica e ambiental, amplia a
capacidade de argumentação e análise por todos os envolvidos. 
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2. CIÊNCIA, ATOMÍSTICA E EMPODERAMENTO JOVEM

 

   Ao longo dos anos de escolaridade, é perceptível aos professores, o desinteresse e
mesmo o medo que muitos estudantes têm das disciplinas científicas. Percebem a
ciência como algo produzido no passado por “gênios” e, portanto, restrito àqueles
que dominam os códigos linguísticos desta área de conhecimento.  Na escola para
onde essa SD foi elaborada, notamos o desempenho cada vez menor dos alunos
ao longo dos anos finais na disciplina de ciências. Os estudantes de nossa escola 
 se julgam incapazes de compreender os conhecimentos referentes à ela. É nesse
contexto que foi pensada essa sequência didática, tentando quebrar certos tabus
em relação aos profissionais que escolhem essas carreiras, buscando aproximar os
nossos jovens das carreiras científicas. Além disso, também queremos resgatar o
gosto e a curiosidade de aprender ciências que os alunos das séries iniciais
possuem.
2.1. Objetivo
   Problematizar a construção de conhecimento científico como produção cultural,
desmitificando a figura de um sujeito a-histórico como cientista e promovendo o
empoderamento dos jovens sobre a escolha de carreiras científicas. Para tal,
pretende-se relacionar estas discussões com o estudo da história de importantes
descobertas científicas e seus sujeitos, articulando com o estudo de conceitos
científicos como: estrutura atômica; elementos químicos; radiação e suas
aplicações; introdução à tabela periódica; noções de ligações químicas; noções de
substâncias e misturas.
2.2. Estratégias

 
   Ao propor o tema é importante que o professor abra espaço de diálogo para
que, a partir das falas dos estudantes, sejam identificados os temas codificadores
que deverão ser problematizados. É possível que apareçam questões relacionadas
ao gênero, à raça e à origem social. 
   Para este primeiro momento, professor deverá precisar de 2 tempos de aula de
45 minutos.
   Sugerimos como atividade investigativa dos temas codificadores, propor aos
alunos que pensem na imagem de um cientista e que o descrevam na forma de  
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desenho ou redação. Essas imagens devem ser socializadas com a turma
promovendo um diálogo sobre a visão de cada um. Muitos alunos, certamente,
apresentam a visão clássica do cientista: homem, branco, de jaleco e solitário; que
é propagada em filmes, livros didáticos e mídias em geral. Esse é um momento
precioso que o professor tem de problematizar os estereótipos da ciência.
   Sugerimos que em seguida, o professor exiba – através de Power Point,
cartazes, murais ou outros recursos – a imagens e biografias de cientistas que
fogem ao estereótipo eurocêntrico, dando destaque aos trabalhos desenvolvidos
por cientistas brasileiros. A escolha destas/es pesquisadoras/es deve ser feita com
base na identificação do tema codificador. No caso, da escola em questão, em que
boa parte dos estudantes são alunos de baixa renda e negros, nesse caso, como
sugestão, gostaríamos de citar: Juliano Moreira; Graziela Maciel Barroso; Johanna
Dobereiner; Enedina Alves Marques; Nadir do Espírito Santos; Katherine
Johnson; Joana D'Arc Félix de Souza; Anna Maria Canavarro Benite,
  É muito importante que após essa exibição seja aberto um diálogo com
estudantes para que as percepções de cada um possam ser socializadas, pois é
neste momento que os temas decodificadores surgem e as atividades da próxima
etapa desta SD devem ser elaboradas com base nesses temas, de modo a
promover reflexões para ressignificá-los. 

 
  Para a realização das atividades abaixo propostas, acreditamos serem
necessários 8 tempos de aula de 45 minutos cada.
  Nas aulas de ciências é muito importante valorizarmos a história das
descobertas e da produção dos conhecimentos e também de seus sujeitos, pois
torna a produção de conhecimento uma construção humana. Por isso, sugerimos
que o professor apresente um breve histórico que envolveu o trabalho de diversos
cientistas para a elaboração da teoria atômica e de seus modelos. O histórico
pode ser apresentado através de slides ou mesmo de um vídeo. Deixamos a
sugestão de dois vídeos “A Saga do Prêmio Nobel - O Clã Curie (26 minutos e 36
segundos)" e "Tudo se transforma, história da química, história dos modelos
atômicos” (13 minutos e 30 segundos) que falam um pouco da história da
construção dos conhecimentos sobre atomística.
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  Aproveitando as informações dos vídeos, o professor pode trabalhar os
diferentes modelos atômicos ao longo do tempo e o desenvolvimento da
tecnologia necessária para a construção destes modelos, enquanto ressalta o
trabalho de muitos homens e mulheres envolvidos na construção desses
conhecimentos e os desdobramentos destes conhecimentos para sociedade. Esse
também pode ser o momento adequado para aprofundar os conceitos que
envolvem o modelo de Rutherford-Bohr.
   Para aprofundar os conceitos científicos sobre atomística e iniciar discussão
sobre elementos químicos e sua organização na tabela periódica, sugerimos
algumas atividades que contextualizam esses conhecimentos e o aproximam do
cotidiano:

1. Divisão de grupos e distribuição de artigos, não muito longos, de revistas de
divulgação científica, como a Galileu, a Superinteressante e a Ciência Hoje, que
tratem sobre os diversos aspectos que envolvem a utilização da radioatividade,
como os benefícios e os malefícios. Também é possível utilizar a mesma estratégia
para trabalhar o uso dos isótopos na medicina, agricultura, arqueologia e
produção de energia. Essas revistas trazem informações científicas na forma de
textos com linguagem leve e descontraída, além de infográficos que facilitam a
compreensão, pois têm por objetivo divulgar informações científicas para a
sociedade em geral. Através dessa atividade o professor pode promover o
interesse pela leitura, a divulgação do conhecimento e o letramento científico.        
Após a leitura dos textos sugerimos uma roda de conversa para que se possa
debater sobre a produção do conhecimento científico produzido nestas áreas. As
perguntas que podem orientar a conversa devem tomar por base o tema
codificador identificado pelos estudos. Algumas sugestões: como estes
conhecimentos foram produzidos? Quais os conhecimentos científicos e
tecnológicos envolvidos? Quem são os pesquisadores envolvidos? Este debate
ajudará aos alunos compreenderem a ciência como produção cultural e coletiva
de sujeitos históricos. 
2. O professor também pode solicitar pesquisa e confecção de cartazes sobre os
tipos de radiação e suas aplicações na medicina, agricultura e conservação de
alimentos para que os estudantes percebam como a radiação está presente na
nossa vida.
3. Sugerimos que o professor estabeleça relação entre os elementos químicos
presentes nas discussões anteriores, para introduzir conceitos relativos à tabela
periódica e como este instrumento pode nos ajudar no conhecimento de
características destes elementos. O professor também pode propor a construção 
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coletiva de uma tabela periódica a partir de elementos químicos presentes em
produtos do nosso dia-a-dia.
4. Ampliando os conhecimentos a respeito dos elementos químicos, o professor
pode introduzir conceitos básicos sobre ligações químicas, substâncias e misturas.
Para essa etapa, sugerimos a utilização de embalagens de produtos de limpeza
ou outros materiais que utilizamos em nosso cotidiano, favorecendo a percepção
dos estudantes a respeito da produção de conhecimento científico e suas relações
com tecnologia e sociedade. Para isso, sugerimos uma atividade dialogada que
favoreça a reflexão destas relações. 

 
   Na retomada do tema gerador de discussão é muito importante que os
estudantes se sintam valorizados e capazes, por isso, acreditamos na importância
de atividades que favoreçam a identificação e sensação de pertencimento aos
espaços de produção científica. 
   As atividades propostas podem durar 2 tempos de 45 minutos de aula ou até
um dia letivo e envolver outras disciplinas. 
   Estas devem favorecer a discussão do tema codificador, no caso o estereótipo
dos cientistas e favorecer a compreensão de que ciência é feita por sujeitos
concretos. Como atividade que despertem esses sentimentos positivos:

1. Uma aula-passeio em instituição de pesquisa ou ensino superior;
2. Palestras com pesquisadores para debater sobre suas pesquisas, de preferência
mulheres e/ou homens negros, pois fogem ao estereotipo propagado e os
aproximam com o perfil de nossos estudantes; 
3. Entrevistas com pesquisadores;
4. Exibição de filme sobre a história real da vida de algum grande nome da
ciência. Como sugestão, indicamos o longa metragem “Estrelas além do tempo”,
com duração de 2 horas e 7 minutos, que pode ser encontrado em plataformas
como o Netflix ou Amazon Prime.
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3. INCÊDIO E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS: RISCOS E PREVENÇÃO

 

   Essa SD surge a partir de uma situação de pânico criada por uma suspeita de
incêndio na escola que nos acendeu um alerta: nossas escolas sabem lidar com
situações de risco iminente?
   Após esse evento ficou evidente a falta de preparo, tanto de nossos alunos
quanto dos profissionais da escola. Outra questão observada foi a falta de
equipamentos de segurança, como extintores de incêndio, em pontos estratégicos
da escola.
   A partir dessa questão, estendemos a problematização para questões que
envolvem também acidentes com substâncias químicas presentes em produtos de
limpeza utilizados no nosso dia-a-dia.
3.1. Objetivo
   Discutir situações de risco no ambiente escolar e em outros ambientes onde
podem ocorrer incêndios e/ou acidentes com substâncias químicas, favorecendo a
construção de conhecimento científico e tecnológico relacionado.  
3.2. Estratégias 

 
   Para este momento o professor precisará de 2 tempos de aula de 45 minutos
cada.
 Para sensibilizar e problematizar o tema gerador e emergir temas
descodificadores, o professor pode utilizar a exibição de reportagem de jornal ou
de televisão sobre situações reais de acidentes causados por fogo ou substâncias
químicas em escolas brasileiras ou no entorno escolar, ou apenas trabalhar com
murais ou slides com recortes de chamadas de reportagens.
  Considerando o contexto da escola em questão, nós sugerimos uma apresentação
de slides com a chamada de reportagem sobre um incêndio ocorrido na escola
São Cristovão, no Município de Cabo Frio e também indicamos a exibição de um
vídeo curto “Moradores viram heróis e salvam crianças em incêndio”, com 1
minuto e 32 segundos.
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   Após assas exibições, em uma roda de conversa, com o objetivo de identificar
temas codificadores, o professor deve promover um diálogo no sentido de
conhecer as experiências, vivências e saberes que os alunos têm a respeito do
tema. Algumas perguntas que podem ajudar são: você conhece ou já presenciou
alguma situação de risco na escola ou em outro local? Quais as implicações
ocorridas?  De modo mais específico, pode ainda identificar o que os alunos
sabem sobre materiais inflamáveis, sobre ambientes que oferecem risco, sobre a
utilização de extintores de incêndio ou sobre condutas que devem ser adotadas
em caso de incêndio. 

 
   Nesse momento o professor poderá trabalhar os conteúdos científicos, sempre
articulando com as situações sociais discutidas na roda de conversa, de modo a ir
ampliando a compreensão do tema.  Os conteúdos científicos são: reações
químicas endotérmicas e exotérmicas (combustão); equação química; leis
ponderais; balanceamento de equação; materiais combustíveis (inflamáveis e não
inflamáveis). Esses conteúdos darão o embasamento necessário para melhor
compreensão das situações que podem provocar incêndios, suas consequências e
formas de proteção. A discussão de situações relacionados à acidentes por
sustâncias químicas podem ser acompanhadas dos conceitos relacionados às
funções químicas e suas propriedades.
   Acreditamos serem necessárias cerca de 5 aulas de 2 tempos de 45 minutos
para este momento.
   O professor poderá utilizar atividades diversas para tratar desses conteúdos e
deixamos aqui algumas sugestões e possibilidades:

1. Utilização de atividade experimental simples, mas que pode ajudar na
compreensão do fenômeno da combustão e do que é necessário para que ela
aconteça. Com essa atividade o professor pode problematizar quais materiais
inflamáveis e/ou combustíveis podem ser encontrados na escola ou em outro local
indicado pelos alunos na identificação dos temas codificadores, e quais precauções
devem ser tomadas para evitar acidentes. Para isso sugerimos a atividade
experimental que se encontra no anexo II. 
2. Para discutir aspectos relacionados aos conhecimentos científicos e tecnológicos
empregados na construção e operação de um extintor de incêndio, sugerimos
trabalhar os conceitos de reação química através de atividade experimental,
buscando relacionar o experimento com a forma de ação do extintor de  incêndio 
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a base de gás carbônico. Pode ainda discutir os diferentes sistemas empregados
em extintores e a adequação de uso para cada situação. No anexo III se encontra
a sugestão para essa atividade. Com essa atividade também é possível introduzir
o conteúdos de funções químicas e suas propriedade. 
3. Para trabalhar prevenção e noções de primeiros socorros para intoxicação com
produtos químicos, acidentes comuns em muitos lares que tem crianças pequenas
ou animais domésticos, o professor pode utilizar os relatos dos alunos na roda de
conversa para melhor compreensão dos acidentes por eles apontados. Pode ainda
fazer isso, com a utilização de slides, murais ou vídeos curtos com chamadas de
reportagens. Deixamos como sugestão as seguintes reportagens: "Polícia investiga
terceira morte suspeita de intoxicação por cerveja" e "Intoxicação por produtos de
limpeza pode causar danos irreversíveis."
4. O professor pode também discutir a relação entre a quantidade de substâncias
potencialmente perigosas e sua relação com a dimensão de um acidente. Neste
sentido, pode introduzir conceitos acerca das leis ponderais. Sugerimos uma
atividade experimental, que se encontra no anexo IV, para trabalhar as leis
ponderais, mas o professor pode utilizar uma receita de bolo ou até mesmo
preparar um bolo com a turma utilizando a cozinha da escola para tornar esse
conteúdo mais significante através de uma atividade prazerosa. 
5. O professor pode estabelecer parceria com o corpo de bombeiros ou a defesa
civil de sua cidade e convidar um profissional da área para ministrar palestras
para os alunos sobre prevenção de incêndios e acidentes e condutas de segurança.
6. Pesquisa sobre quais equipamentos de segurança devem estar presentes em
prédios públicos e tipos de extintores de incêndio também podem ser solicitadas
pelo professor.

 
Após o desenvolvimento destas e/ou outras atividades, deve-se mais uma vez,
retomar a questão inicial para ressiginificá-la. Para este momento, sugerimos
também um momento de amplo diálogo. Para iniciar o debater sugerimos o
seguinte questionamento: quanto ao risco de acidentes na escola e/ou em outros
espaços destacados inicialmente, vocês se sentem seguros? 
 Como estratégia para este momento sugerimos outras possibilidades de
atividades, com vista a favorecer a compreensão de situações percebidas e
destacadas pelos estudantes.
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1. A construção de cartazes sobre prevenção de acidentes, que podem ser fixados
em vários ambientes da escola; 
2. Vistorias feitas pelos alunos aos diversos espaços físicos da escola para
verificação da presença e conservação de equipamentos de segurança e/ou
situações potencialmente perigosas, para posterior discussão junto à direção da
escola; 
3. Simulação de incêndio com construção de rota de fuga e posterior divulgação e
socialização com a comunidade escolar.
 Para esse momento final sugerimos 2 tempos de aula que podem ser estendidos,
caso o professor sinta a necessidade de ampliar o diálogo e possibilitar a
aplicação de várias atividades que podem ampliar a divulgação e potencializar
a decodificação dos conhecimentos construídos.
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4. AS ONDAS E A INTERNET

 

   Os casos crescentes de depressão e ansiedade, que muitas vezes levam ao
suicídio crianças e adolescentes, são problemas que afetam a escola . Uma das
causas desses problemas é o bullying, que agora não se restringe apenas ao
ambiente escolar, mas se estende às redes sociais e tomam maiores proporções. 
   Nos últimos anos temos observado um aumento de alunos com depressão,
síndrome do pânico e até tendências suicidas em nossa escola, com tentativas de
suicídio dentro do próprio ambiente escolar.
   Nossa intenção com essa SD é trazer para o debate questões relacionadas à
tecnologia que perpassam a vida dos adolescentes, principalmente em como à
saúde física e mental podem ser afetadas pela superexposição ao celular e redes
sociais. Para problematizar essas questões, fazemos uma conexão com o conteúdo
de “Ondas e de seus tipos”, especialmente as ondas eletromagnéticas, presentes na
conexão da internet e outros meios de comunicação e interação social.
4.1. Objetivo
   A partir do conteúdo de ondas problematizar questões relacionadas à exposição
excessiva de crianças e adolescentes ao mundo virtual e suas consequências na
saúde física e mental.
4.2. Estratégias  

 
   Para iniciar a problematização e descodificação de temas que os alunos julgam
importantes, sugerimos uma atividade que os adolescentes normalmente gostam
muito de participar que é o quis.  Nesse jogo de perguntas e respostas, os
participantes obtêm um determinado perfil de comportamento de acordo com as
respostas dadas. O professor pode formular as perguntas, respostas e perfil e
utilizando um datashow, projetar os slides para que os alunos possam responder
em seus cadernos, mas também pode utilizar um quis já pronto e encontrado na
intenet. Nossa sugestão é um quis produzido pela Unicef a partir da campanha
“Internet sem vacilo”.
   Após o jogo, o professor pode promover uma roda de conversa para que os
alunos compartilhem o seu perfil de jogador, comentem se concordam ou não e 

 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-04/e-preciso-falar-sobre-bullying-depressao-
e-suicidio-alertam-especialistas

 2

 2
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Segundo momento

1. Para introduzir o conteúdo de ondas e provocar reflexões sobre a influência do
som sobre a nossa saúde mental e física, o professor pode reproduzir sons que
despertam sensações agradáveis, como os da natureza e também ruídos
desagradáveis, como o de trânsito em grandes centros urbanos. Esses sons podem
ser encontrados na plataforma Youtube. Após a reprodução dos sons os alunos
podem ser convidados a relatar as sensações percebidas e debater sobre o que pode
ser feito para reduzir a poluição sonora na sua rua, bairro ou município. 

façam uma análise de seu comportamento nas redes sociais. Essa atividade
possibilita a identificação de temas que necessitam discussão e promove uma
reflexão inicial sobre o uso das redes sociais e o quanto isso pode influenciar nos
relacionamentos reais.
   Para esse momento inicial são necessários 2 tempos de aula de 45 minutos.

 

   No segundo momento é importante que o professor  possa trabalhar os
conteúdos da componente curricular, mas mantendo as questões sociais vinculadas.
O estudo das ondas, tipos de ondas, luz e som estão previstos no currículo
construído em Niterói e nós propomos algumas atividades diversificadas onde estes
conteúdos podem ser trabalhados de forma mais ativa e capaz de promover as
reflexões necessárias à formação para cidadania.
   Para este momento sugerimos se utilizar 3 aulas de 2 tempos de 45 minutos. Esse
é um bom momento para se debater como diferentes situações cotidianas podem
afetar a saúde física e mental. A partir dos temas identificados pelos alunos, o
professor pode ampliar a discussão para articulação com os conceitos científicos e
melhor compreensão de questões destacadas pelos estudantes.

2. O professor pode utilizar aulas experimentais para favorecer a aprendizagem
sobre as características e os tipos de onda. No anexo damos sugestões de
experimentos simples que podem ser feitos em sala de aula.
3. Para que os alunos compreendam o modo de propagação das ondas
eletromagnética, o professor pode realizar experimentos simples. Deixamos a
sugestão de um experimento que pode ser visto no canal do YouTube “Manual do
mundo”. No vídeo “A terrível gaiola de celular” é demonstrado um experimento
utilizando 2 aparelhos celulares mostrando como evitar a propagação de ondas
eletromagnéticas.
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Terceiro momento

A partir destes conteúdos o professor pode estabelecer relações dos danos causados
à saúde física e mental pela exposição à radiação, integrando conceitos de tempo
de exposição, tipo de radiação e possíveis danos. Essas atividades têm por objetivo
sensibilizar e levantar a problematização do tema que passa pela ciência,
tecnologia, saúde e meio ambiente. Apresentamos algumas sugestões a seguir,
que podem ser empregadas com base nos temas identificados pelos alunos como
temas codificadores.
4. Para estabelecer relação entre a radiação ultravioleta e os danos que podem
causar à saúde física o professor pode apresentar chamadas de reportagens sobre
o assunto ou trazer para leitura, um texto não muito longo, que relacione à
destruição da camada de ozônio com o aumento da incidência de câncer de pele
no Brasil. Para isso sugerimos a leitura da reportagem: “A preocupante volta do
CFC, o gás que provoca o buraco na camada de ozônio”. O professor também
pode solicitar uma pesquisa sobre o assunto. A partir dessa leitura, os conteúdos
de luz podem ser trabalhados de modo contextualizado.
5. Para discutir danos causados à saúde física e mental relacionado ao tempo de
exposição ao computador ou celular, o professor pode utilizar reportagens e/ou
vídeos que introduza a questão em sala. A partir disso, pode abrir para o diálogo
favorecendo o compartilhamento de experiências entre os estudantes e o
conhecimento de cuidados com a saúde.
 

   Para o fechamento desta SD serão necessários 2 tempos de aula de 45 minutos
ou 4 tempos de 45 minutos.
   Para promover reflexões em torno do tema gerador que envolve a saúde física
e emocional dos estudantes devido à excessiva exposição à radiação, propomos
que sejam realizadas atividades onde haja a participação ativa e dialógica dos
estudantes.
   Abaixo deixamos algumas sugestões de atividades que podem ser escolhidas
considerando que o tema destacado pelos estudantes se relacione, principalmente,
com o uso excessivo de computador e celular e também às redes sociais, atitude
muito comum entre os estudantes:

1. O professor pode dividir a turma em grupos e pedir que leiam textos que falem
sobre ciberbulling e outros crimes relacionados ao mundo virtual e também sobre
danos provocados à visão por causa da luz de celulares e computadores.  
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  Deixamos a indicação de dois textos curtos que tratam destes assuntos:
“Adolescentes e a internet: como navegar na rede com segurança” e “Luzes de
celular e de computador podem causar danos irreversíveis à visão”.  
   Após a leitura o professor pode propor uma roda de conversa onde as seguintes
questões podem ser levantadas: Você já conhecia os termos fototoxicidade,
cyberbullying e sexting mencionados no texto? Você já tinha ouvido falar sobre
algum tipo de dano à saúde provocado pela exposição excessiva ao celular? 
 Você já passou por uma situação de cyberbullying ou conhece alguém que
tenha passado? Você ou alguém que conhece já teve intimidades divulgadas em
redes sociais? O que você acha dessa situação? Como você reagiria? O que você
acha que deve ser feito para reduzir os riscos de passar por uma situação de
divulgação de intimidades em redes sociais?
2. Outra opção para se discutir cyberbulling é trabalhar com o longa metragem
que retrata a história de uma jovem que é vítima de perseguições nas redes
sociais e sofre de problemas psicológicos graves em decorrência disso. O filme
“Cyberbully” tem 1 hora, 26 minutos e 59 segundos. 
Após a exibição do filme, pode ser proposto um debate sobre as questões
levantadas e sobre as percepções e opiniões dos alunos.
3. O professor também pode trabalhar com a leitura de tirinhas que tratem de
assuntos relacionados ao uso do celular e redes sociais. Algumas tirinhas do
"Armandinho" também abordam assuntos relacionados ao uso das tecnologias. 
   O professor pode pedir que os alunos façam a análise das tirinhas e propor
uma roda de conversa sobre os assuntos abordados. Visando divulgar os
conhecimentos aprendidos o professor também pode pedir que a turma produzam
um mural ou campanha de alerta sobre quais os fatores de risco e as formas de
proteção para evitar danos a saúde física e mental pela exposição à radiação. 
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ANEXOS

    ANEXO I – ATIVIDADES EXPERIMENTAIS SOBRE DENSIDADE

INTRODUÇÃO
 A densidade é uma propriedade específica de certos materiais e define-se como o
quociente entre a massa e o volume de um corpo.
d = m/v
OBJETIVO
 Facilitar a compreensão do conceito de densidade por meio de atividade com
participação ativa dos estudantes.

Atividade 1
MATERIAIS
- 2 folhas de papel iguais.
PROCEDIMENTOS
 Pegar 2 folhas de caderno iguais e amassar uma delas, depois soltá-las a uma
mesma   altura.
QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO
1. Por que a amassada cai primeiro?

Atividade 2
MATERAIS
- óleo;
- água;
- isopor;
- gelo;
- ovo cru;
- arroz;
- sal;
- algodão.
PROCEDIMENTOS
 Misturar o mesmo volume de água e óleo; Colocar pedaço de isopor na água;
Misturar água e gelo e gelo com álcool; Colocar um ovo cru na água e ir
acrescentando sal; Colocar arroz, sal e algodão em béqueres de mesmo tamanho,
até marcar mesmo volume, depois medir a massa de cada um.
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QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO
1. Por que algumas substâncias flutuam na água? 
2. Você seria capaz de distinguir a água do álcool 
apenas olhando?
3. O que distingue essas duas substâncias?
4. O gelo flutua na água, mas afunda no álcool, por quê?
5. Por que o ovo cru passa a flutuar na água a partir do acréscimo de sal?
6. A partir do experimento observado, você consegue responder por que o
petróleo flutua na água? 
7. Como o petróleo derramado na água prejudica e vida nos oceanos? Como isso
afeta a vida das pessoas?
7. O que podemos notar sobre a massa de diferentes materiais que medem o
mesmo volume?
8. Com base no que acabamos de verificar nos experimentos, explique para que
serve o densímetro na bomba de combustível?
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       ANEXO II – ATIVIDADE EXPERIMENTAL SOBRE COMBUSTÃO.

INTRODUÇÃO
 A combustão é uma reação exotérmica, ou seja, em que ocorre a liberação de
energia e que necessita de um combustível, o comburente (oxigênio) e a energia
de ignição. 
OBJETIVO
 Facilitar a compreensão do que é necessário para que haja a combustão
procurando articular esse conhecimento com questões práticas do cotidiano.
MATERIAIS
- 2 Velas; 
- Copo; 
- Fósforos. 
PROCEDIMENTO
 Acender as duas velas e cobrir uma delas com o copo.
QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO
1. O que foi necessário para que a vela acendesse?
2. Você sabe de que é feita a vela?
3. O que acontece com a vela após um tempo acesa?
4. O que a queima da vela produz?
5. Que outros materiais você sabe que também pegam fogo?
6.  Alguns desses materiais citados são encontrados na escola?
7.  Ao cobri-la, a vela apaga. Qual a sua explicação para esse fato?
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III - ATIVIDADE EXPERIMENTAL: “EXTINTOR DE INCÊNDIO”

INTRODUÇÃO
 O extintor de incêndio de gás carbônico (CO2) age abafando o fogo, pois
como esse gás é mais leve que o ar ele desce sobre as chamas. 
OBJETIVO
 Relacionar o experimento com o funcionamento do extintor de incêndio
facilitando a compreensão dessa tecnologia.
MATERAIS
- Vela;
- Fósforos;
- Vinagre;
- Bicarbonato de sódio/
- Um recipiente.
PROCEDIMENTO
 Acenda a vela; num recipiente misture vinagre e bicarbonato de sódio; em
seguida aproxime a mistura da vela acesa. 
QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO
1. Quem são os reagentes da reação? 
Quem são os produtos?
2. Houve alguma modificação na aparência das substâncias após serem
misturadas?
3. Após a reação houve a formação de uma “espuma”. O que será isso?
4. Por que essa espuma apaga a chama? Elabore uma explicação.
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IV - ATIVIDADE EXPERIMENTAL SOBE LEIS PONDERAIS

INTRODUÇÃO
 São leis estabelecidas que explicam a relação das massas dos reagentes e
produtos durantes as reações químicas. São elas: Lei da Conservação das Massas;
Lei das Proporções Definidas; Lei das Proporções Múltiplas. 
OBJETIVO
 Facilitar a compreensão sobre as reações químicas, dos elementos de uma
reação e da relação de proporcionalidade entre os reagentes e produtos de uma
reação química.
MATERIAIS
- Comprimido efervescente;
- Recipiente com tampa;
- 100 ml de água;
- 1 balança de cozinha.
PROCEDIMENTO
 Coloque todos os materiais sobre a balança e anote a massa; depois coloque o
comprimido efervescente na água e cubra o recipiente rapidamente; anote a
massa. Depois descubra o recipiente e observe se houve alteração na massa. 
QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO
1. O que vocês perceberam sobre a massa 
dos produtos com a garrafa aberta e fechada?
2. Como vocês explicam a diferença?
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            V - ATIVIDADES EXPERIMENTAIS SOBRE ONDAS

INTRODUÇÃO
 São perturbações que se propagam em meio material ou no vácuo,
transportando energia e não transportando matéria. 
OBJETIVO
 Compreender a natureza e os tipos de onda, além de entender o transporte de
energia através das oscilações. 

 Atividade – 1
MATERIAIS
- Bacia;
- Água; 
- Pedacinhos de isopor;
- Conta-gotas.
PROCEDIMENTOS
 Jogue pedacinhos de isopor na água de uma bacia e com conta-gotas, provoque
ondulações.

Atividade – 2
MATERIAIS
- Brinquedo de molas;
- Fita adesiva.
PROCEDIMENTOS
 Prenda o brinquedo em alguma superfície vertical utilizando a fita adesiva;
mexa o brinquedo pra cima; mexa o brinquedo para frete e para trás; observe a
propagação e oscilação das ondas.

Atividade – 3
MATERIAIS
- Pote de conserva;
- Sacola plástica;
- Elástico;
- Grão de arroz;
- Algo que possa fazer barulho (caixa de som, tampa de panela, etc.).
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PROCEDIMENTOS
           Cubra a boca do pote com a sacola plástica e prenda com elástico;
coloque os grãos de arroz sobre o plástico; faça barulho próximo ao pote e
observe.
QUESTÕES PARA INVESTIGAÇÃO 
1. O que provoca a formação de ondas na água?
2. As ondas na água deslocaram os pedaços de 
isopor? Podemos concluir que as ondas transportam matéria ou energia?
3. Quando fazemos uma vibração numa das pontas da mola o que você observa
dessa ondulação?
4. Como você explica o fato dos grãos de arroz se mexerem quando fazemos
barulho próximo ao pote?
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