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Plano de Ensino 2021/2 EARTE 

Universidade Federal do Espírito Santo Universidade Federal do Espírito Santo 

Curso: Licenciatura em Educação do Campo (Habilitações 1901 e 1902) 

Departamento Responsável: Departamento de Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91):  

Docente responsável: Vivian Estevam Cornelio 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/8311750111380865 

Disciplina:  EXPERIMENTAÇÃO APLICADA AO ENSINO DE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Código: ECH14288 

Pré-requisito: não possui Carga Horária Semestral:  
60 h 

Créditos: 3 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

45 0 15  

Ementa: Fundamentar e promover a reflexão sobre a prática docente em escolas do campo, a partir 

dos princípios da experimentação aplicada ao ensino. Permitir ao educando o reconhecimento de 

temas geradores como questões investigativas para seu uso na experimentação aplicada ao 

processo de ensino aprendizagem na escola do campo. Possibilitar ao licenciando aplicar e avaliar 

experimentos didáticos em ciências da natureza em escolas de Educação Básica do Campo. 

Principais aspectos da experimentação aplicada à atividade docente em agroecologia, biologia, física 

e química na Educação do Campo. 

 

Objetivos: 

• Fundamentar e promover a reflexão sobre a prática docente em escolas do campo, a partir dos 
princípios da experimentação aplicada ao ensino.  

• Permitir ao educando o reconhecimento de temas geradores como questões investigativas 
para seu uso na experimentação aplicada ao processo de ensino aprendizagem na escola do 
campo.  

• Possibilitar ao licenciando aplicar e avaliar experimentos didáticos em ciências da natureza em 
escolas de Educação Básica do Campo.  

• Destacar que a observação e interpretação de fenômenos químicos pode ser feita não só por 
meio da realização de experimentos laboratoriais tradicionais, mas também se utilizando outros 
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meios que estão presentes na vida cotidiana. 

Conteúdo Programático  

1. O que é a experimentação? Experimentação aplicada ao ensino de Ciências da Natureza 
2. Observação e interpretação de fenômenos por meio da realização de experimentos que 

correlacionem o aspecto conceitual à vida cotidiana 
3. A história da experimentação 
4. O papel da experimentação como metodologia de ensino e aprendizagem 
5. Os problemas enfrentados na sua execução e aplicabilidade 
6. Os conceitos errôneos que levam à ineficácia desta prática 
7. Os documentos legais e a experimentação (PCN+) 
8. Os espaços (formal e não formal) para a realização de experimentos 
9. O que pode ser considerado experimento 
10. Estratégias imprescindíveis para a utilização da experimentação: contextualização e 

problematização 
11. A utilização do método investigativo nos diferentes tipos de experimentação 
12. A Escola do Campo neste cenário: será que é diferente? 
13. Temas geradores na experimentação 
14. A experimentação e a possibilidade de docência por área do conhecimento 

 

Metodologia  

Todas as aulas (síncronas e assíncronas) serão realizadas de forma remota e contemplarão a carga 
horária total da disciplina. 

Aulas síncronas (50% da carga horária total) dialogadas, problematizando e discutindo sobre os 
conceitos de cada temática/conteúdo da aula. Uso de textos (artigos, capítulos de livros), produção 
de resenhas críticas, discussão em aula, produção e apresentação de seminários, produção de 
materiais didáticos e experimentos, seminários de professores e convidados de diferentes 
disciplinas, mas que proporcionem a formação por área do conhecimento. As aulas síncronas serão 
realizadas pela plataforma G-Suite (google classroom). Estas aulas são consideradas as aulas do 
Tempo Universidade e contemplarão, para o caso da disciplina em questão, a produção de materiais 
didáticos e experimentos voltados para a Educação Básica, e por esse motivo, utilizarão materiais do 
cotidiano dos estudantes, por isso a possibilidade de serem realizados em diferentes ambientes e de 
forma contextualizada. 

Aulas assíncronas (50%) contemplarão o Tempo Comunidade, e abordarão atividades individuais ou 
em grupo de forma remota, com orientação prévia, para produção de material/texto, seminários, 
experimentos, dentre outras atividades. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

A avaliação se constituirá de um processo dinâmico, desenvolvendo-se durante todo o decurso da 
disciplina, possibilitando o crescimento dos estudantes e do professor por meio da construção do 
conhecimento, elegendo as seguintes atividades avaliativas: 

a) Atividades de participação em aulas síncronas e assíncronas: chats, fóruns com questões de 
debate, discussões e reflexão propostos pela professora; 

b) Discussão e entrega de resenhas e outras atividades relacionadas ao conteúdo da disciplina; 
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c) Atividades de produção de experimentos e materiais didáticos; 

d) realização de seminário/aula online. 

 

Bibliografia básica 

MOLINA, Mônica Castagna (org.). Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências 
Naturais: desafios à promoção do Trabalho Docente Interdisciplinar. Brasília:MDA, 2014 (série NEAD 
Debate; 23). Disponível em: 
http://www.mda.gov.br/sitemda/sites/sitemda/files/user_img_248/Livro%20LEDOC%20CIEMA%20W
EB.pdf  

BARROS NETO, Benício de; SCARMINIO, Ieda Spacino; BRUNS, Roy Edward. Como fazer 
experimentos: pesquisa e desenvolvimento na ciência e na indústria. 4. ed. Porto Alegre, RS: 
Bookman, 2010.  

FERNANDES, Maria Luiza Machado. O ensino de química e o cotidiano. 20. ed. Curitiba, PR: 
IBPEX, 2007. 

 

Bibliografia Complementar 

CHASSOT, Áttico Inácio. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4. ed. Ijuí, 
RS: Ed. UNIJUÍ, 2006.  

DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria Castanho Almeida. 
Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2011.  

FIALHO, Neusa Nogueira. Jogos no ensino de química e biologia. Curitiba: Ibpex, 2007.  

RIBEIRO, Dionara Soares et al . Agroecologia na educação básica: questões propositivas de 
conteúdo e metodologia. 1 ed. São Paulo: Outras Expressões, 2017.  

SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos; MALDANER, Otavio Aloisio (Org.). Ensino de química em foco. 
Ijuí, RS: UNIJUÍ, 2010.  

VANIN, Jose Atilio. Alquimistas e químicos: o passado, o presente e o futuro. 2. ed. reform. São 
Paulo: Moderna, 2005. 

 

Bibliografia complementar para o EART (disponíveis online) 

Serão utilizados artigos de revistas conceituadas das áreas de agroecologia, biologia, física e 
química, disponíveis online com acesso gratuito. 
 

 

Cronograma: 2021/2 (realizado de novembro de 2021 a março de 2022) 

 

Novembro 

• Apresentação do plano de ensino do curso 

• Diálogo com os alunos acerca dos conhecimentos prévios sobre a experimentação 

• O que é a experimentação? Experimentação aplicada ao ensino de Ciências da Natureza 
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• Observação e interpretação de fenômenos por meio da realização de experimentos que 

correlacionem o aspecto conceitual à vida cotidiana 

 

Dezembro 

• A história da experimentação 

 

Janeiro 

• O papel da experimentação como metodologia de ensino e aprendizagem 

• Os problemas enfrentados na sua execução e aplicabilidade 

• Os conceitos errôneos que levam à ineficácia desta prática 

• Os documentos legais e a experimentação (PCN+) 

 

Fevereiro 

• Os espaços (formal e não formal) para a realização de experimentos 

• O que pode ser considerado experimento 

• Estratégias imprescindíveis para a utilização da experimentação: contextualização e 

problematização 

• A utilização do método investigativo nos diferentes tipos de experimentação 

 

Março 

• A Escola do Campo neste cenário: será que é diferente? 

• Temas geradores na experimentação 

• A experimentação e a possibilidade de docência por área do conhecimento 

 

 
 

 

Vivian Estevam Cornelio 
SIAPE: 2995750 

 
 


