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Resumo

No ensino de ciências é importante desenvolver atividades práticas buscando promover um aprendizado mais significativo aos alunos. Este trabalho é resultado de
um projeto desenvolvido durante a disciplina Estágio Supervisionado no ensino de Ciências I. O objetivo deste estudo foi discutir, por meio de um conjunto de
atividades, a importância da água como recurso natural e destacar a necessidade de sua preservação. Para tanto, desenvolvemos atividades com leituras, vídeos,
experimentos e momentos de apresentação e discussão dos resultados obtidos por estes experimentos. Com os resultados deste estudo, observamos a importância de
se propor atividades diferenciadas, visando promover um aprendizado mais dinâmico e significativo no ensino de Ciências.

Abstract

In science education is important to develop practical activities seeking to promote a more significant learning students. This work is the result of a project
developed during the course Supervised the teaching of science I. The aim of this study was to discuss, through a set of activities, the importance of water as a
natural resource and highlight the need for its preservation. We develop activities with readings, videos, experiments and moments of presentation and discussion of
the results obtained by these experiments. With the results of this study, we observed the importance of proposing different activities, which promote a more
dynamic and meaningful learning in science education.

1. Introdução

O presente estudo é resultado da disciplina de estágio supervisionado no ensino de ciências I, que foi realizado em escola pública estadual localizada no município
de Rosário do Catete, SE.

O município de Rosário do Catete possui uma população de 9.221 e está inserido na bacia hidrográfica do rio Japaratuba. Dispõe de cinco escolas que oferecem o
ensino fundamental, sendo uma particular, uma da rede estadual e três da rede municipal de ensino. Já a oferta de ensino médio é disponibilizada por somente uma
escola pertencente à rede estadual (IBGEcidades, 2012.)

A escola na qual foi realizado o estágio funciona nos três turnos, pois atende o ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA). A escola
possui 940 alunos distribuídos em 32 turmas. A turma selecionada para o estágio foi o 6° ano C do ensino fundamental regular do turno vespertino. A classe era
composta por vinte e quatro alunos, com faixa etária entre onze e doze anos.

Durante o estágio de observação na escola de estudo, percebemos que o Rio Siriri, rio que corta o município, fica próximo à escola (distância média de 500 metros).
Neste rio são lançados os esgotos da cidade, apesar de ser utilizado também para uso doméstico de algumas famílias que residem nas margens.
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Diante deste contexto, elaboramos um conjunto de atividades buscando conscientizar os alunos sobre a importância da água como componente fundamental na
composição dos seres vivos e nos processos vitais de nosso planeta, atentando sobre a necessidade de preservá-la.

2. Importância do estágio supervisionado

O estágio curricular supervisionado é uma etapa de suma importância no processo de formação inicial de professores, visto que é neste momento que é possível
avaliar o curso de formação de professores e o comprometimento do estudante com sua formação (BIZZO, 2012). Para este autor, é um momento de aproximação
do curso com a realidade educacional e social em que ele está imerso.

No curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências I é dividida em três
momentos: estágio de observação, estágio de regência compartilhada e a promoção de um evento na escola.

No primeiro momento, o aluno adota uma perspectiva investigativa do ambiente escolar, buscando perceber o ambiente escolar para planejar de forma adequada as
próximas ações do estágio (BARREIRO; GEBRAN, 2006). Ainda para estes autores, somado ao diagnóstico do ambiente escolar como um todo, o licenciando
também observa as aulas de ciências, visando compreender o ambiente de sala de aula.

Ao fim desta primeira, o aluno participa das aulas (regência compartilhada), de modo a auxiliar o professor regente, sem assumir o controle total da turma
(BARREIRO; GEBRAN, 2006). E, por fim, baseando-se no que foi observado e nas experiências da regência compartilhada, o estagiário promove um evento na
escola.

Durante o estágio de observação, a professora regente não ministrou aulas experimentais, nem de campo. Além disso, não utilizou o espaço fora da sala de aula, de
forma que sempre utilizava em suas aulas quadro, giz e o livro didático. Somado a isso, percebemos que os alunos, apesar de participativos nas aulas, eram bastante
agitados. Quanto ao livro didático de ciências adotado, observamos que ele sugeria atividades experimentais, mas que não eram realizadas pela professora da turma.

Nesse sentido, pensamos em executar o estágio de regência compartilhada promovendo aulas práticas buscando envolver os alunos e promover uma aprendizagem
mais significativa aos alunos.

3. Aulas práticas no ensino de ciências

Segundo Cavassan e Seniciato (2007), as aulas práticas no ensino de Ciências proporcionam uma visão mais integrada dos fenômenos e um maior envolvimento
emocional com o tema que acarreta a aprendizagem (CAVASSAN & SENICIATO, 2007). Estas aulas práticas contribuem também para a formação dos alunos,
pois permitem aos alunos ter contato direto com os fenômenos, manipulando os materiais e equipamentos e observando organismos, em geral envolvendo a
experimentação (KRASILCHIK, 2004).

Para Bizzo (2012), as disciplinas de ciências e biologia apresentam demandas muito específicas próprias de sua natureza experimental. No entanto, em momentos
iniciais e introdutórios, como nas aulas de ciências do 6º ano, é necessário estimular o interesse dos alunos com a realização de experimentos mais simples, até
mesmo demonstrações (BIZZO, 2012).

Ainda para este autor, os experimentos de observação também proporcionam resultados positivos nesse momento inicial, uma vez que permite o acesso visual de
fenômenos. Nessa perspectiva, considerando que os alunos participantes estão no 6º ano, escolhemos desenvolver atividades experimentais de observação para
fomentar a discussão da temática da água.

4. As atividades realizadas

Durante a execução do projeto, executamos um total de seis atividades com a temática da água nas aulas de ciências. A primeira atividade teve como objetivo
introduzir o tema importância da água para os seres vivos. Assim, exibimos o clipe da música “Planeta água”, composta por Guilherme Arantes, na biblioteca da
escola. Neste momento entregamos a letra da música impressa para que os alunos acompanhassem.

Após a exibição do clipe da música, promovemos um debate com os alunos sobre a importância da água para a sobrevivência no planeta. Para enriquecer o debate,
foi utilizado um globo terrestre para demonstrar que a maior parte de nosso planeta é constituída por água. Para finalizar a atividade, foi confeccionado um cartaz
intitulado “Planeta Água”, no qual tem a letra da música e também algumas gravuras do planeta Terra.

A segunda atividade realizada teve caráter prático e também foi realizada na biblioteca da escola. O título da atividade foi “Água nas plantas” e teve como objetivo
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observar a quantidade de água que compõe as plantas e como esta quantidade varia com a idade da planta.

Dessa forma, dividimos os alunos em grupos de quatro alunos e entregamos algumas folhas jovens e outras mais velhas. Em um recipiente, os alunos espremeram
as folhas jovens. Logo após, repetiram o procedimento com as folhas mais velhas. Em seguida, iniciamos um debate sobre os resultados observados e pedimos para
que os alunos registrassem suas impressões de acordo com o que foi observado:

Ana Karolina - Há água nas folhas das plantas, por que os dedos ficaram molhados após espremê-las.

Valmir – As folhas velhas das plantas têm menos água do que as folhas novas, por que quando espremi os dedos ficaram menos
molhados.

Letícia - Através dessa experiência podemos observar a presença de água nas folhas das plantas.

A terceira atividade também teve um caráter prático, e foi intitulada “dissolução de substâncias na água”. Ela teve como objetivo mostrar como água é capaz de
dissolver grande quantidade de substâncias, especialmente sais minerais. Para tanto, na biblioteca, dividimos a turma em grupos e distribuímos copos com água e
alguns materiais para que os alunos testassem a dissolução destes na água, tais como sal, areia, açúcar e farinha de trigo.

Como na experiência anterior, ao fim da atividade, solicitamos que os alunos registrassem suas impressões por escrito:

Crislayne – O sal se dissolveu na água.

Evelyn - A areia ficou depositada no fundo do copo.

Ronisson - O açúcar se dissolveu na água.

Brenda - A farinha de trigo não se dissolveu na água.

Ronisson – Através dessa experiência foi possível observar que nem todas as substâncias se dissolvem na água.

Ainda seguindo um caráter prático, a quarta atividade intitulada “terrário” é recomendada para o ensino fundamental e teve como objetivo representar o ciclo da
água. Quando a temperatura sobe, a água utilizada na rega, que ainda está na terra, evapora e se junta à transpiração das plantas, formando uma concentração de
vapor d&39;água. Como o recipiente está fechado, esse vapor se condensa e forma pequenas gotas que ficam nas paredes e no lacre. É aí que ela retorna para irrigar
o solo novamente.

A vida útil do terrário pode chegar a um ano ou mais, se tomados os devidos cuidados. Ele só deve ser aberto a cada uma ou duas semanas para que as plantas
recebam um pouco de brisa. Se elas crescerem muito no período, podem ser aparadas.

Esta atividade foi dividida em três momentos: em sala de aula foi introduzido o conteúdo; na biblioteca foi exibido um vídeo mostrando como ocorre o ciclo da
água e explicação com auxílio de cartaz; e por fim, no pátio da escola, foi construído o terrário.

Solicitamos aos alunos que trouxessem garrafas PET para a construção do experimento. No pátio da escola, colocamos dentro das garrafas uma camada com
pedrinhas, logo após uma com carvão, por cima, uma camada com terra. As pedras e o carvão funcionam como filtros para a água e a terra nutre o vegetal plantado.
Em seguida, plantamos algumas pequenas herbáceas.

Após a construção, orientamos os alunos levar seus terrários para casa, fazer observações durante uma semana e registrá-las diariamente:

Ronisson - O meu terrário ficou com muitas gotinhas de água depositadas nas paredes do vaso. Não faltou água no terrário. Aterra não
ficou seca. A planta não morreu.

Thayná - O meu terrário ficou todo suado. Acho que foi a água que evaporou das plantas e do solo.

Valmir – O terrário ficou cheio de gotinhas de água no vaso. Depois as gotinhas ficavam maiores e caiam na terra. A minha planta continua
viva.
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A quinta atividade, também prática, consistiu na construção de filtro em sala de aula. Com ela objetivamos reforçar as observações feitas na atividade passada a
respeito da filtragem da água quando infiltrada no solo. Para tanto, utilizamos novamente garrafas PET na construção do filtro, juntamente com areia fina, areia
grossa, cascalho fino, cascalho grosso e algodão. Como nas outras atividades, ao fim da atividade solicitamos aos alunos que registrassem suas impressões:

Jaiala - Após a água passar pelo filtro ela ficou mais clara, mais limpa.

Crislayne - Depois que a água passou pelo filtro ela saiu mais clara.

Valmir - A água suja passa pelas camadas do filtro e sai mais limpa.

Letícia - A experiência demonstra que a infiltração de água no solo deixa a água mais limpa.

Ronisson – A água passou pelas camadas do filtro e saiu mais limpa e sem os bagaços de folhas.

A sexta e última atividade foi a realização de uma mostra dos conhecimentos adquiridos. Os alunos apresentaram em sala de aula os trabalhos desenvolvidos
durante o projeto, e assim compartilharam os conhecimentos adquiridos através do processo de ensino aprendizagem.

Os alunos passaram uma semana observando seus terrários e neste dia eles foram trazidos para a sala de aula. Cada aluno apresentou para a classe suas respectivas
observações, mesmo aqueles que esqueceram de trazer o terrário relataram suas observações.

Nos momentos finais, confeccionamos um mural com o tema do projeto: Água Fonte de Vida, no qual foi colado várias fotos das atividades realizadas durante o
estágio. Ao fim das atividades, conversamos com os alunos para que eles expressassem suas opiniões sobre o conjunto de atividades desenvolvidas:

Cleideane – As aulas foram muito boas, participamos de muitas atividades diferentes.

Israel - Gosto muito de fazer experiências.

Eliseu - Gostaria de ter mais aulas assim.

Foram realizadas atividades individuais e em grupo, considerando que um dos objetivos no ensino de Ciências para o ensino fundamental é valorizar o trabalho em
grupo, tornando-os capazes de ações críticas e cooperativas para a construção do conhecimento (BRASIL, 1998). Somado a isso, também visando estimular o
trabalho em grupo, durante as atividades foram confeccionados alguns cartazes e fixados nas paredes da sala de aula com o objetivo de compartilhar o
conhecimento de todos os alunos. Dessa forma, pretendeu-se desenvolver o espírito cooperativo na construção do conhecimento (BRASIL, 1998).

Ainda nesse sentido construtivista, observamos que os alunos gostaram bastante de participar das experiências propostas em sala de aula. Acreditamos que isto se
dá pois eles se tornaram ativos no processo de construção do conhecimento, aprendendo de forma significativa (MOREIRA; CABALLERO; ROBRÍGUEZ, 1997)

5. Considerações finais

O Estágio Curricular Supervisionado é fundamental ao estagiário porque oportuniza o primeiro contato com o mercado de trabalho. Trata-se de uma atividade
obrigatória, indispensável para a formação profissional a fim de adequar essa concepção às expectativas do mercado de trabalho onde o graduado irá atuar.

O projeto trabalhado em sala de aula teve como tema “Água Fonte de vida”, que tinha como objetivo discutir a importância da água como recurso natural, assim
como sua preservação.

Durante a execução do evento foi utilizada estratégias como leitura, escrita, exibição de vídeos, experimentação, investigação, exposição, aplicação de
questionários e confecção de cartazes. Estas estratégias se mostraram adequadas para utilização em sala de aula, para a construção de conhecimentos por parte dos
alunos, abrindo espaço para uma reflexão sobre o uso racional da água e o papel de cada um na conservação deste recurso, conscientizando-os sobre a importância
da água tanto para a vida animal como para vegetal. Espera-se que divulguem em seu meio social todos esses conhecimentos compartilhados durante o projeto.

Os resultados deste estudo evidenciam a importância de se propor atividades diferenciadas, visando promover um aprendizado mais dinâmico e significativo no
ensino de Ciências.
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