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RADIOATIVIDADE COMO TEMA PARA UMA AÇÃO DIDÁTICA INTERDISCIPLINAR,COM ABORDAGEM EM
AFETIVIDADE E ÉTICA.

SILMARA MARIA DE LIMA

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: Este estudo se apresenta como uma proposta de sequência didática sobre a Radioatividade utilizando
ferramentas que proporcionem uma aprendizagem significativa, abordando a afetividade e a ética, contextualizada
para o aluno. A motivação do trabalho deriva da importância de se abordar a radioatividade na educação básica, e o
uso de sequências didáticas no ensino. O objetivo é auxiliar na divulgação da utilidade da medicina nuclear no
diagnóstico e terapia, bem como contribuir com o ensino de temas relacionados a ciências e à radioatividade. Assim, a
sequência tem por finalidade auxiliar no ensino de conceitos da radioatividade de forma interdisciplinar, esclarecendo
os aspectos positivos e os efeitos colaterais do uso da radioatividade.

Palavras-chave: Radioatividade. Sequência Didática. Aprendizagem Significativa.

Abstract: This study is presented as a proposal for a didactic sequence on Radioactivity using tools that provide
meaningful learning, addressing affectivity and ethics, contextualized for the student. The motivation of the work stems
from the importance of addressing radioactivity in basic education, and the use of didactic sequences in teaching. The
objective is to help disseminate the usefulness of nuclear medicine in diagnosis and therapy, as well as contribute to
the teaching of science and radioactivity topics. Thus, the sequence is intended to aid in the teaching of concepts of
radioactivity in an interdisciplinary way, clarifying the positive aspects and the side effects of the use of radioactivity.

Keywords: Radioactivity. Didactic Sequence. Significant Learning.

Resumen: Este estudio se presenta como una propuesta de secuencia didáctica sobre la radioactividad utilizando
herramientas que proporcionen un aprendizaje significativo, abordando la afectividad y la ética, contextualizada para el
alumno. La motivación del trabajo deriva de la importancia de abordar la radiactividad en la educación básica, y el uso
de secuencias didácticas en la enseñanza. El objetivo es auxiliar en la divulgación de la utilidad de la medicina nuclear
en el diagnóstico y terapia, así como contribuir con la enseñanza de temas relacionados a las ciencias ya la
radioactividad. Así, la secuencia tiene por finalidad auxiliar en la enseñanza de conceptos de la radioactividad de
forma interdisciplinaria, aclarando los aspectos positivos y los efectos colaterales del uso de la radioactividad.

Palabras clave: Radioactividad. Secuencia Didáctica. Aprendizaje Significativo.

1 Introdução

Para uma melhor compreensão da importância pessoal e profissional desde trabalho é necessário fazer uma análise
dos fatos que o norteiam. Trata-se de uma proposta, já que ainda não foi aplicada, por esse motivo a introdução
apresenta-se em três subtítulos: apresentação com os respectivos objetivos da pesquisa, uso de sequências didáticas
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no ensino e a importância de se abordar sobre radioatividade na educação básica.

Apresentação

Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de
uma desintegração, ou instabilidade, de elementos químicos.

No início de 1896, Antonie-Henri Becquerel descobriu a radioatividade. Esta descoberta apontou o início da Física
Nuclear, representando uma das maiores descobertas da humanidade, um fenômeno que pode ser de ordem natural
ou artificial. Becquerel havia tomado conhecimento da descoberta dos raios X por Röntgen numa sessão da Academia
de Ciências de Paris, em 20 de janeiro de 1896, por meio de Henry Poincaré, que havia recebido uma cópia do artigo
de Röntgen (OKUNO, 2010).

Segundo Navarro et al. 2008, no início, Becquerel achou que o fenômeno que ele estava estudando se tratava dos
mesmos raios X descobertos por Röntgen, mas os estudos do casal Marie e Pierre Currie permitiram a descoberta de
mais três novos elementos radioativos (tório, polônio e rádio). Evidenciar o termo ‘radioatividade’ e descrever o
fenômeno como uma propriedade dos elementos químicos, renderam a Becquerel o Nobel em Física em 1903.

Com a descoberta da radioatividade e dos raios X, além das aplicações médicas, o átomo pôde ser mais bem
estudado, contribuindo de modo significativo para os conhecimentos desenvolvidos no século XX. (MOULD,1998).

Conforme Almeida (2004), a radioatividade decorrente de explosões nucleares se propaga no ar pela ação dos ventos
e pode ocupar todo o espaço, contaminando áreas enormes. A liberação de elementos radioativos por um reator de
uma usina nuclear pode ocasionar doses letais de radiações. Em condições normais de operação, os reatores
nucleares não parecem apresentar problemas, em relação ao meio ambiente, muito mais graves que outros meios de
produzir energia, como o carvão. Os problemas que podem surgir aí são os acidentes (GARNDINER, 1999).

O objetivo desse trabalho é de apresentar uma sequência didática sobre a radioatividade utilizando ferramentas que
proporcionem uma aprendizagem significativa contextualizada para o aluno, abordando a afetividade e a ética.
Pretende-se com essa sequência auxiliar na divulgação da utilidade da medicina nuclear no diagnóstico e terapia, bem
como contribuir com o ensino de temas relacionados a ciências (biologia, química e física). A Medicina Nuclear é
definida pela Organização Mundial da Saúde como uma especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento e
investigação médica mediante o uso de radioisótopos. Assim, espera-se ensinar os alunos conceitos da radioatividade
de forma interdisciplinar, esclarecendo os aspectos positivos e os efeitos colaterais do seu uso.

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas pesquisas bibliográficas. A pesquisa bibliográfica baseou-se
em artigos, teses e dissertações relacionados ao tema radioatividade, o uso de sequências didáticas no ensino e a
importância de se abordar sobre radioatividade na educação básica. A proposta desse trabalho é ser desenvolvida em
alguma escola da rede pública no Estado de Sergipe, tento como público alvo alunos do terceiro ano do ensino médio,
nas disciplinas de física, química e biologia, como uma ação didática interdisciplinar.

Este trabalho tem em sua estrutura três capítulos, sendo abordado no primeiro uma breve apresentação com os
respectivos objetos da pesquisa, o uso de sequências didáticas no ensino, e a importância de se usar a radioatividade
na educação básica. No segundo faz-se um paralelo com referenciais teóricos, abordando a aprendizagem
significativa, sequências didáticas e afetividade e ética no ensino. E no terceiro, é abordado como deverá ser
desenvolvida a proposta desse trabalho.

1. A importância de se usar a radioatividade na educação básica
No 1897, Marie Sklodowska Curie (1867-1934) concluiu que a radioatividade é um fenômeno atômico e juntamente
com seu marido Pierre Curie, conhecidos como casal Curie, publicou no mesmo ano um artigo sobre a descoberta da
emissão de radiações pelo tório. Posteriormente, o casal Curie descobriu que outros elementos também emitiam esse
tipo de radiação, que foi batizada de radioatividade por Marie Curie (CHASSOT, 1995).

A abordagem da radioatividade em Física, que se trata de um fenômeno natural e tecnológico, é também discutida nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Nos PCNs, julga-se ser indispensável aprender a identificar, lidar e
reconhecer as radiações e seus diferentes usos, como pode ser visto na citação abaixo:
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“A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências específicas
que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes tanto
no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante”. (BRASIL, 2002,
p.59)

E notável que a cada dia, novas tecnologias que envolvem radiações são desenvolvidas nos mais diversos campos da
atividade humana, possibilitando a execução de tarefas impossíveis ou de grandes dificuldades pelos meios
convencionais (CARDOSO, 2000). No entanto, algumas vezes, os estudantes podem perder a oportunidade de
aprender mais sobre o que ocorre no mundo que os cerca, pelo fato de os currículos de Física, Biologia e Química
(PEREIRA, 1997) ou os livros didáticos, muitas vezes, não apresentarem os conteúdos de forma contextualizada.

A importância dessa correlação pode ser confirmada na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (PCNEM), cujas competências específicas e as habilidades básicas, nas várias áreas, que se deseja
que os alunos desenvolvam, requerem preparo dos professores, mudanças de visões e de condições onde o ensino
se realiza.

Entre os maiores desafios para a atualização pretendida no aprendizado de Ciência e
Tecnologia, no Ensino Médio, está a formação adequada de professores, a elaboração de
materiais instrucionais apropriados e até mesmo a modificação do posicionamento e da
estrutura da própria escola, relativamente ao aprendizado individual e coletivo e a sua
avaliação (PCNEM, 1999, p .49)

Os PCNEM trazem parâmetros, diretrizes e orientações gerais, porém não trazem uma espécie de manual para que
os professores acompanhem nem detalhes sobre como eles devem trabalhar em qualquer situação. Embora esteja
em concordância com o que está estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Nesse âmbito, o MEC (Ministério da Educação) incentiva que o aprendizado no ensino médio seja útil para a vida e
para o trabalho do educando, contudo cabe ao educador direcionar esse caminho.

Como uma tentativa de responder as inúmeras reclamações de professores do ensino médio sobre a dificuldade de
operacionalização dos PCN, o MEC lançou, em 2002, os PCN+, cujo volume de Ciências da Natureza e Matemática
enfatiza:

No sentido de encaminhar um ensino compatível com as novas pretensões educativas e
ampliar as orientações contidas nos PCNEM, adiantando elementos que não estavam
ainda explicitados, este volume dedicado às Ciências da Natureza e Matemática procura
trazer elementos de utilidade para o professor de cada disciplina, na definição de conteúdo
e na adoção de opções metodológicas (BRASIL, 2002, p.12)

De modo geral, a radioatividade vem sendo abordada nos livros de química do ensino médio, de uma forma muito
elementar, com poucas explicações, a histórica e sem contextualização dos fatos. Não são descritos fatos históricos
importantes, dando ênfase apenas nos conceitos básicos de química envolvidos no tema de radioatividade. Trabalhar
a temática científica atrelada a outros aspectos como suas causas e seu desenvolvimento constituem um foco que
pode estimular os alunos e despertar curiosidade pelo assunto (SILVA, et al., 2007).

É de grande relevância estudar e abordar assuntos relacionados à radioatividade no ensino médio, e no currículo
escolar, com o intuito de incentivar os estudantes a construir uma consciência de responsabilidade social e ética para
com o meio. Além de abordar assuntos relacionados aos benefícios e riscos no uso da energia nuclear, a exposição à
radiação na medicina, a questão do lixo atômico, entre outros riscos (SANCHES, et al., 2006).

Tento como referencias esses acontecimentos, uma vez associados aos conteúdos didáticos, pode-se contribuir para
tornar a aprendizagem algo mais interessante e apreciável tanto para os professores quanto para os alunos.

1.2 O uso de sequências didáticas no ensino

A utilização de sequências didáticas vem sendo utilizada como prática docente em todas as áreas de ensino, tendo
como objetivo a construção de conceitos, além de ser uma atividade interativa facilitando o processo de ensino e
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aprendizagem, numa ação conjunta na sala de aula (SILVA & OLIVEIRA, 2009).

Zabala (1998, p. 18) define sequência didática, como: “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos
professores como pelos alunos”.

Zabala (1998) ainda ressalta que as sequências didáticas são:

[...] são uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma
unidade didática. Assim, pois, poderemos analisar as diferentes formas de intervenção
segundo as atividades que se realizam e, principalmente, pelo sentido que adquirem
quanto a uma sequência orientada para a realização de determinados objetivos educativos.
As sequências podem indicar a função que tem cada uma das atividades na construção do
conhecimento ou da aprendizagem de diferentes conteúdos e, portanto, avaliar a
pertinência ou não de cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhe
atribuir (p.20).

As sequências didáticas (SD) contribuem com a consolidação de conhecimentos que estão em fase de construção e
permitem que progressivamente novas aquisições sejam possíveis, pois a organização dessas atividades prevê uma
progressão modular, a partir do levantamento dos conhecimentos que os alunos já possuem sobre um determinado
assunto, conforme Brasil (2012, p.20).

Conforme preceituado em Brasil (2012), as sequências são uma ferramenta muito importante para a construção do
conhecimento:

Ao organizar a sequência didática, o professor poderá incluir atividades diversas como
leitura, pesquisa individual ou coletiva, aula dialogada, produções textuais, aulas práticas,
etc., pois a sequência de atividades visa trabalhar um conteúdo específico, um tema ou um
gênero textual da exploração inicial até a formação de um conceito, uma ideia, uma
elaboração prática, uma produção escrita (BRASIL, 2012, p.21).

2 Referencial Teórico

2.1 Aprendizagem Significativa

A aprendizagem significativa é aquela por meio da qual novas informações adquirem significado por meio de interação
com aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2003).

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel configura-se como adequada e harmoniosa, por privilegiar os
conhecimentos prévios dos alunos antes da aplicação de uma sequência de ensino, a forma de organização de um
conteúdo obedecendo o processo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa e a valorização da
avaliação formativa e processual, entendendo a aprendizagem como contínua e progressiva.

Ausubel (2003) ressalta que a aprendizagem significativa enquanto processo pressupõe:

• predisposição por parte do aluno para a aprendizagem significativa, ou seja, não é necessariamente motivação,
mas envolve intencionalidade, um esforço deliberado para interagir o novo conhecimento com os prévios, estes
mais inclusivos, diferenciados, com certa estabilidade e clareza;

• a existência de conceitos, proposições, princípios, fatos, ideias, imagens, símbolos na mente do aluno. Os
conhecimentos prévios são construções pessoais e possuem significado idiossincrático;

• que o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou seja, os materiais devem
ser lógicos e passíveis de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas.

Na teoria significativa de Ausubel, ele relata que uma aprendizagem não é totalmente significativa ou mecânica, ele
estabelece uma distinção entre aprendizagem significativa e mecânica, porém deixa claro que não são consideradas
dicotômicas, mas extremos de um continuum Ausubel (2003).

De acordo com Ausubel (2003), o objetivo principal da aprendizagem, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, é
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a aquisição de um corpo organizado de conhecimentos e a estabilização de ideias inter-relacionadas, que compõem a
estrutura da matéria de ensino a ser ensinada. Com base dessa perspectiva, alguns princípios dessa Teoria podem
ser considerados pelo professor de Ciências na apresentação de um tema, com destaque: identificação dos
conhecimentos prévios, uso de organizadores prévios, diferenciação progressiva e reconciliação integrativa e
avaliação.

Na identificação dos conhecimentos prévios, entende-se que são um dos principais aspectos que devem ser levados
em conta no processo educativo, tendo fundamental importância tanto para os alunos quanto para os professores.

O organizador prévio, segundo Ausubel (2003), é uma estratégia que consiste na utilização de materiais auxiliares
antes do próprio material de aprendizagem, com a finalidade de criarem pontos de ancoragem em nível mais geral do
que o material mais detalhado que a precede. Os organizadores prévios devem ser utilizados quando o estudante não
dispõe em sua estrutura cognitiva de subsunçores que ancorem novos conhecimentos ou quando for constatado que
os subsunçores identificados não estão suficientemente claros ou encontram-se desorganizados para desempenhar
as funções de ancoragem.

Ausubel (2003) ainda relata o fato de os próprios organizadores proporcionarem identificar um conteúdo relevante já
existente na estrutura cognitiva (e a ser explicitamente relacionado com esta) e indicar, de modo explícito, a relevância
deles próprios para novo material de aprendizagem.

Quanto à diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, Ausubel (2003) define como sendo um processo no
qual o assunto deve ser programado de maneira que as ideias mais gerais e inclusivas da disciplina sejam
apresentadas antes e progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes específicos necessários – ordem de
apresentação que corresponde à sequência natural da consciência quando um ser humano é espontaneamente
exposto a um campo inteiramente novo de conhecimento.

No entanto, a utilização da diferenciação progressiva para o ensino de qualquer conteúdo não deve ser unidirecional,
ou seja, somente de cima para baixo. Do ponto de vista ausubeliano, o ensino deve ser planejado tanto para promover
a diferenciação progressiva como também para explorar explicitamente relações entre conceitos e ideias,
evidenciando similaridades e diferenças significativas, reconciliando inconsistências reais ou aparentes, ou seja,
promovendo a reconciliação integrativa (AUSUBEL, 2003).

Em relação a avaliação Ausubel (2003), destaca que a avaliação é importante no início, durante e na conclusão de
qualquer sequência de ensino, ele ainda enfatiza que a avaliação formativa se compromete com a aprendizagem, pois
se empenha com a progressão dos alunos no domínio dos conhecimentos e dos procedimentos necessários à sua
apropriação.

2.2 Sequência Didática

Zabala (1998) descreve que as sequências didáticas são “(...) um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um principio e um fim conhecidos tanto pelos
professores como pelos alunos”. Sendo assim, o autor ainda ressalta que a indispensabilidade da ampliação dos
objetivos de ensinar para abranger conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Esses conteúdos envolvem
diversas dimensões no que se refere à formação do discente, uma vez que articulam a saber (conteúdo conceituais), o
saber fazer (conteúdos procedimentais) e o ser (conteúdos atitudinais). Ainda, ao se pensar em construir uma
sequência didática, deve-se, primeiramente, definir os objetivos, para que se saiba o sentido do que se ensina. Os
objetivos educacionais devem estar intimamente relacionados com a finalidade do ensino; eles são parte inerentes de
um correto planejamento., Para Zabala (1998, p. 27) “um modo de determinar os objetivos ou finalidades da educação
consiste em fazê-lo em relação às capacidades que se pretende desenvolver nos alunos”.

Tendo como pressuposto as ideias de Zabala (1998), a aprendizagem deve sempre acontecer de maneira coerente
respeitando a individualidade e capacidade dos discentes, de forma a “ser considerada como um processo dirigido a
superar desafios, desafios que possam ser enfrentados e que façam avançar um pouco mais do ponto de partida”
(ZABALA, 1998, p.38).

2.3 Afetividade e ética no ensino
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Apesar de os estudos que tratam das relações afetivas entre professores e alunos analisarem diferentes aspectos,
eles chegam à mesma constatação: as dificuldades de aprendizagem dos alunos se constroem na sala de aula, na
interação pedagógica e são o resultado de não ajustamento deles (ALTET, 1994; HESS & WEIGAND, 1994).

Alguns estudos relatam a importância e a necessidade das relações afetivas entre alunos e professor na prática
pedagógica. Muitos estudos mostram que a afetividade tanto apresenta aspectos positivos quanto aspectos negativos,
podendo incentivar ou coagir o processo de aprendizagem dos alunos. Quando se analisa do ponto de vista negativos,
percebe-se que a ausência desse fator aparece como a principal fonte de dificuldades da aprendizagem dos alunos; já
comparando com o ponto de vista positivo, a sua presença favorece a relação do aluno com as disciplinas do currículo
e com o professor, e garante, consequentemente, melhores desempenhos nos estudos.

Embora apresente grande importância atribuída pelos autores ao papel da afetividade na aprendizagem e na
formação dos professores, ela não aparenta ter grande relevância na prática do ensino. Tento em vista essa
problemática, há estudos cada vez mais relacionados a buscar explicações para essa lacuna, e a explorar o lugar da
afetividade no discurso oficial.

Cunha (2005) e Tardif (2002) relatam que as profundas mudanças na sociedade e as novas expectativas sociais
concernentes à profissão tem conferido ao professor uma maior complexidade, na medida em que mobiliza condições
de múltiplas racionalidades e requer desse profissional saberes disciplinares, culturais, éticos e afetivos.

As diretrizes concernentes à formação dos professores (BRASIL, 1999) assinalam que uma educação de “qualidade”
deve desenvolver, nos aprendizes, diferentes capacidades “cognitivas, afetivas, físicas, éticas, estéticas, de inserção
social e de relação interpessoal” (p.25). Esse documento afirma que o estabelecimento de relações afetivas repercute
no trabalho educativo e que somente os professores que valorizam o estabelecimento dessas relações criam as
condições necessárias à integração social dos seus alunos.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) constituem, também, uma referência ao currículo do
ensino fundamental. Esse currículo visa o desenvolvimento de capacidades “de relações interpessoais, cognitivas,
afetivas, éticas, estéticas, ... para que o aluno possa dialogar de maneira adequada com a comunidade, aprenda a
respeitar e a ser respeitado, a escutar e a ser escutado, a reivindicar seus direitos e a cumprir seus deveres” (BRASIL,
1997, p.46). Os PCN admitem, então, o desenvolvimento da dimensão afetiva nesse nível. Um dos desafios
destacados pelo discurso oficial diz respeito, precisamente, à relação entre as metas do ensino fundamental e a
formação inicial e continuada dos professores.

Os Referenciais para Formação de Professores explicitam, além disso, os objetivos específicos de formação comum a
todos os professores e assinala, com precisão, o aspecto afetivo:

A formação deverá preparar o professor, especificamente para o... desenvolvimento
cognitivo, para os aspectos afetivos, físicos, socioculturais e éticos, segundo os valores
ligados aos princípios estéticos, políticos e éticos que guiam a educação escolar numa
sociedade democrática; ... adoção de uma atitude de acolhida em relação aos alunos e a
seus familiares, de respeito mútuo e de engajamento à justiça, ao diálogo, à solidariedade
e à não violência (Brasil, 1999,p.69)

Em resumo, essas orientações oficiais impõem ao professor o desenvolvimento de uma série de competências que
ultrapassam a transmissão de um saber codificado numa disciplina e assegura um lugar ao desenvolvimento da
dimensão afetiva tanto dos professores quanto dos alunos.

É de grande relevância levar para prática pedagógica tanto a afetividade quanto a ética, procurando elencar esses
dois conceitos e pondo em prática, contribuindo dessa forma para uma aprendizagem compreensível e harmoniosa
tanto para os alunos quanto para os professores. Para abordar a impotência da ética, faz-se necessário abordar autor
como Veiga (2005):

“em relação à constituição ética inerente à atividade docente – centralmente fundada em
interações -, propõe-se aqui uma distinção: a) de um lado, trata-se de refletir sobre o
convívio entre os sujeitos envolvidos (professores, alunos, pais e os próprios pares
professores e gestores); b) de outro, sobre as interações de ordem socioinstitucional, o que

30/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/radioatividade_como_tema_para_uma_acao_didatica_interdisciplinarc.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



envolve a corporação docente (uma dimensão intraprofissional), as relações com a
instituição escolar a que o docente serve, bem como as relações com a sociedade a que a
instituição se põe à disposição.” (VEIGA, 2005, p.43)

Com base nos relatos e acerca das discussões, cabe tanto para os alunos quanto aos professores, estabelecerem
uma relação de compreensão e aproximação afetiva, favorecendo dessa forma uma aprendizagem harmoniosa.

3 Desenvolvimento da Sequência

Durante a elaboração da sequência didática, é preferível começar por um levantamento dos conhecimentos prévios
que servirão de subsunçores, e em seguida desenvolver as atividades da sequência didática com todos os elementos
necessários a uma aprendizagem significativa e contextualizada. Para obter uma melhor compreensão da sequência
didática, a tabela 1 apresenta as etapas de cada aula a ser ministrada. Na etapa anterior à sequência didática terá
sido realizada uma investigação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a Radioatividade e suas implicações,
aspectos positivos e aspectos negativos, bem como uso na medicina nuclear.

Primeira Aula

Tema: Radioatividade

Ano: 3º ano do ensino médio

Tempo estimado:

1 aula (60 minutos)

Desenvolvimento:

Apresentação da situação problema, a qual o professor apresentará para os alunos o tema que será trabalhado em
sala de aula: a Radioatividade.

Produção inicial- o professor pedirá para que os alunos se organizem em um círculo, para fazer uma roda de
conversa. Nesta roda de conversa o professor procura investigar o conhecimento das concepções prévias dos alunos
em relação ao conteúdo radioatividade. O professor deverá questioná-los para que pensem e reflitam sobre o tema. O
professor fará questionamentos do tipo: o que é radioatividade A radioatividade apresenta aspectos positivos ou
negativos Quais foram os cientistas que descobriram a Radioatividade

Segunda aula

Tempo estimado:

1 aula (60 minutos)

Desenvolvimento:

Após a roda de conversa da primeira aula, o professor retomará os questionamentos da primeira aula e deve tirar
dúvidas, caso haja, e em seguida proporá que os alunos assistam ao vídeo “A descoberta da Radioatividade “, que é
curta duração, para ser discutido durante a aula. Após o vídeo, o professor voltará a questionar os alunos, com o
intuito de perceber se os eles mudaram as concepções em relação aos conhecimentos que tinham no início da aula,
quando foi feita a investigação dos conhecimentos prévios deles, e antes de assistir ao vídeo. Em seguida, pedirá que
os alunos pesquisem sobre a radioatividade, fazendo um levantamento sobre onde encontrar produtos radioativos,
seus benéficos e malefícios, e como são aplicados na medicina nuclear.

Moran (1995) afirma que a importância e as potencialidades do vídeo fazem crer que este utensílio tem uma
“interatividade funcional”:

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. Linguagens que
interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Somos
atingidos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa,
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entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços.
(MORAN, 1995, p. 27)

Terceira aula

Tempo estimado:

1 aula (60 minutos)

Desenvolvimento:

Recolher as pesquisas realizadas pelos alunos na aula anterior, e levar para sala de aula notícias recentes sobre a
aplicação da medicina nuclear, procurando conceituar e fazer um paralelo com as pesquisas realizada pelos alunos na
aula anterior e em seguida e trabalhar com o os alunos onde se encontra elementos radioativos na tabela periódica e
trabalhar com conceitos relacionados a radioatividade no tratamentos e diagnósticos de doenças. Pedir para que os
alunos pesquisem doenças causadas por elementos radioativos e seus tratamentos.

Quarta aula

Tempo estimado:

1 aula (60 minutos)

Desenvolvimento:

Trabalhar com os alunos as doenças causadas pelo uso ou exposição a produtos radioativos, discutir sobre o que eles
pesquisaram e tirar dúvidas, caso haja.

Avaliação

Os alunos serão avaliados, a partir das pesquisas realizadas por eles e as discussões na sala de aula. Serão
aplicadas questões dissertativas sobre radioatividade, conceitos, descoberta, aspectos positivos e negativos do uso de
produtos radioativos e uso na medicina nuclear, bem como as ferramentas utilizadas na sequência didática.

Tabela 1- Etapas do desenvolvimento da sequência didática.
Aulas Conteúdos Metodologias e Ferramentas

1ª Aula

Apresentação da situação
problema, a qual o professor
apresentará para os alunos o
tema que será trabalhado em
sala de aula: a Radioatividade.

Roda de conversa, em que o
professor procura investigar os
conhecimentos das concepções
prévias dos alunos em relação ao
conteúdo radioatividade.

2ª Aula
O professor deverá propor que
os alunos assistam ao vídeo “A
descoberta da Radioatividade “.

Vídeo de curta duração, para ser
discutido durante a aula. Em
seguida pedir que os alunos
pesquisem sobre a radioatividade.

3ª Aula

Trabalhar com o os alunos onde
se encontra elementos
radioativos na tabela periódica e
trabalhar com conceitos
relacionados a radioatividade no
tratamentos e diagnósticos de
doenças.

Pedir para que os alunos
pesquisem doenças causadas por
elementos radioativos e seus
tratamentos.

Trabalhar com os alunos as
doenças causadas pelo uso ou Discutir sobre o que eles
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4ª Aula exposição a produtos
radioativos.

pesquisaram e tirar dúvidas, caso
haja.

Avaliação
Os alunos serão avaliados, a
partir das pesquisas realizadas
por eles e as discussão na sala
de aula.

Será aplicada questões
dissertativas sobre radioatividade,
bem como as ferramentas
utilizadas na sequência didática.

Fonte: Elaboração da autora.

4 Considerações Finais

Essa sequência didática é uma proposta, já que ainda não foi aplicada, o que não impede que seja aplicada em um
outro momento, para assim posteriormente, obter resultados e gerar discussões acerca da sequência aplicada. E
embora não tenha sido aplicada, este trabalho possui aspectos na sua estrutura que possibilita ser aplicável,
entretanto isso não significa que esta deva tornar uma sala de aula modelo ou referência para se configurar como um
método de ensino para as ciências.

Este trabalho destaca aspectos relevantes como a importância de se abordar a radioatividade no ensino básico e a
radioatividade como uma ação didática intersciplinar com abordagem em afetividade e ética na sala de aula, tornando
o ambiente mais harmonioso tanto para os alunos quanto para os professores.

Além de destacar a importância na divulgação no uso da medicina nuclear, fazendo uso da radioatividade, bem como
conceituar os aspectos positivos e os aspectos negativos no uso da radioatividade, que ainda e um tema que se
estudo resumidamente nas salas de aula, podendo ser melhor especulado.
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