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RESUMO

SILVA, Rangel Rodrigues de Souza. Métodos Alternativos no Ensino de Ciências.
2018. 40 fl. Monografia (Especialização no Ensino de Ciências). Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

A inovação no ensino de ciências nos últimos anos tem–se destacado no meio
acadêmico, e como foco inovador é citado os métodos alternativos, que consistem
na aplicação de aulas dinâmicas em conjunto com jogos educativos e aulas
experimentais. O presente estudo teve como objetivo avaliar a aplicação de aulas
experimentais na disciplina de ciências em uma escola municipal de ensino
fundamental no interior de São Paulo, onde se avaliou a aplicabilidade dos métodos
alternativos dentro do ensino de ciências para três salas de 7º ano (21, 21 e 11
alunos), uma de 8º ano (25 alunos), e duas 9º ano (16 e 07 alunos). A avaliação dos
resultados foi através de duas avaliações, uma anterior a aplicação das aulas e
outra após, sendo as duas idênticas, os resultados foram satisfatórios sendo as
primeiras médias 6,09, 6,00, 2,90, 7,02, 6,08, 8,42 e após a segunda avaliação
houve um acréscimo de 1,86, 2,04, 1,46, 1,52, 1,57, 0,85 respectivamente, e o teste
de hipóteses t Student mostrou que existe diferença significativa entre as avaliações
realizadas, pois o p-valor < 0,05. Sendo assim, este trabalho permitiu constatar que
métodos alternativos no ensino de Ciências é um fator importante, que pode ser
trabalhado e utilizado como ferramenta inovadora no meio educacional, não só
apenas na disciplina de Ciências mais em demais áreas do conhecimento, pois eles
facilitam o ensino-aprendizagem através de aulas expositivas, dinâmicas e
interessantes, que fazem com que o aluno possa absorver melhor o conteúdo
estudado nas aulas teóricas.

Palavras-chave: Aulas Experimentais. Jogos Educativos. Ensino-aprendizagem.
Avaliações.

ABSTRACT

SILVA, Rangel Rodrigues de Souza.
Alternative Methods of Teaching Science.
2018. 40 fl. Monografia (Especialização no Ensino de Ciências). Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

At the last years, the innovation of teaching Science has been highlighted in the
academic world. As a innovate focus, the alternative methods are mentioned, which
consist of the application of dynamic classes with educational games and
experimental classes. The aim of this study is to assess the application of the
experimental classes in the subject of Science in a municipal elementary school in
São Paulo countryside, where the functionalization of the alternative methods was
assessed inside the science class through the experimental classes to the students
of 7th, 8th, and 9th grade. The evaluation of the results was through two assessments,
one before the application in the class and another after that, being identical. The
results was satisfactory, and the test of hypothesis showed that there is a significant
difference between the assessments, because of the p-value < 0,05. Therefore, this
paper allowed to notice that the alternative methods in the teaching of Science are an
important factor, which can be worked and used as an innovate tool in the
educational world. Not only in Science but in the other knowledge areas, because
they facilitate the teaching-learning through the expositive, dynamic and interesting
classes, so the students can absorb better the studied contents in the theoretical
classes.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente existe dentro das salas de aula um grande inimigo dos
professores, o “desinteresse dos alunos”. Existem casos que podem estar
diretamente relacionados com a incapacidade ou desestímulo dos professores,
frente a problemas como desvalorização da profissão e indisciplina.
Além disso, ainda pode-se observar que cada educador possui sua
peculiaridade de acordo com a disciplina que leciona, apesar dos problemas em
sala, que aumentam gradativamente, muitos professores estão na busca de formas
inovadoras para poderem ganhar seu espaço e poder trabalhar o conteúdo
disciplinar de uma forma prazerosa e que desperte no aluno o interesse em
aprender.
Como exemplo, dessas formas inovadoras, destacam-se os métodos
alternativos como instrumento de ensino. Esse tópico vem sendo trabalhado em
algumas disciplinas e estão dando resultados cada dia mais satisfatórios, os alunos
adquirem cada vez mais conhecimentos através de situações concretas, os métodos
inovadores constituem um grande instrumento de ensino, pois por meio deles os
alunos observam, pensam e agem (FERRACIOLI, 1999).
Esses métodos constituem em aplicações de jogos didáticos e aulas
experimentais de maneira prática, relacionados com conteúdos trabalhados em
teoria, podendo trabalhar os aspectos educacionais de uma forma divertida e mais
dinâmica, podendo proporcionar aos alunos uma experiência prática sobre os
assuntos estudados nas aulas teóricas, portanto o professor poderá avaliar de
maneira simples a assimilação do conteúdo.
Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) é previsto a utilização
de métodos alternativos para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. É com
pouca frequência que esse método é visto em sala de aula, uma vez que os jogos,
por exemplo, no ambiente escolar não são bem vistos, uma vez que ele simboliza o
prazer (MEC, 1999).
Porém, os jogos didáticos consistem em jogos educativos que estimulam e
favorece o aprendizado, por meio de um processo de socialização e com isso uma
melhor associação do conteúdo trabalhado.
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As aulas de ciências possuem sua peculiaridade em relação aos conteúdos
trabalhados na teoria, podendo ter em sua forma singela a junção com aulas
experimentais, podendo aprofundar o conhecimento dos alunos através da forma
lúdica e exploratória do conteúdo.
Sendo assim, a aplicação de métodos alternativos no ensino é uma
ferramenta importante, dando suporte positivo ao professor.
Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal, avaliar o uso de
aulas experimentais relacionadas às aulas teóricas da disciplina de ciências em uma
escola municipal de ensino fundamental do interior de São Paulo, quanto a
capacidade desses métodos na assimilação do conteúdo disciplinar.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 ENSINO DE CIÊNCIAS

De acordo Patto (2007) o ensino no Brasil está um pouco fragmentado, com
maior frequência no ensino da rede pública, onde os professores enfrentam uma
gama de problemas, podendo ter como problema primordial o desinteresse dos
alunos.
A qualificação desses profissionais durante sua formação acadêmica é um
dos pontos mais comentados em estudos como o de Galiazzi e Moraes (2002) que
diz que o trabalho didático muitas vezes é bem superficial e o estudo através de
pesquisas é uma ótima alternativa para que os profissionais da educação não se
prendam apenas na cópia e sim na inovação.
Existem muitos professores buscando inovações e novas formas de aplicar os
conteúdos existentes no plano de ensino atual, enfrentando barreiras como à falta
de materiais e salas adequadas, porém os professores de ciências possuem uma
vantagem quanto às formas de aplicar suas aulas, podendo usar métodos
alternativos em sala, podendo inovar e ensinar a ciência de uma maneira didática e
inovadora (CACHAPUZ et. al. 2005).
A ciência em sua definição mais simples é dita como a área que trabalha com
hipóteses através de investigações, pretendendo chegar a uma conclusão, podendo
ter como resposta vários índices positivos ou negativos os quais não deixam de
serem resultados (FRANCELIN, 2004).
Ensinar ciências implica em aplicar conceitos científicos, entretanto vale
afirmar que os conceitos não estão isolados, eles se organizam em marcos que os
unem e dão sentido e coerência, através de observações lógicas perante as
explicações dos fatos que está conectada a teorias bem mais abrangentes as quais
possuem a função de explicar a natureza (FURMAN, 2012).
De acordo com Carvalho (1997) o ensino de ciências deve conter um caráter
interessante de acordo com a idade dos alunos, o ensino-aprendizagem precisa ser
constituído de fatos concretos e compreender o conhecimento físico que o aluno
possui a fim de constituir uma maneira fácil de ensinar ciências no ensino
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fundamental. Ainda o mesmo autor destaca que se o ensino de ciências, for amplo,
claro, criativo e interessante será um prazer para os alunos aprende-lo.
Conforme diz Damasio e Steffani (2008) existem maneiras para aplicar
conteúdos de uma forma mais interessante e verídica. Métodos alternativos no
ensino são uma das ferramentas importantes, principalmente nas disciplinas onde há
a necessidade de inovação e aplicação de aulas expositivas, saindo do contexto de
apenas teoria e testando o conhecimento de uma maneira exploratória.
Os métodos alternativos aplicados como inovação no ensino em várias
modalidades nada mais é do que a aplicação de jogos didáticos educativos e aulas
práticas, feira cientifica, equipamentos informatizados e demais eventos que
acrescentem o conteúdo (MOREIRA, 1988).
De acordo com Cupani; Pietrocola (2002) jogos didáticos se resume em
formas aplicáveis dentro da disciplina, exemplificando cada tema de uma maneira
bem diversificada e interessante para os alunos, experimentos se firmam em aulas
práticas, coerentes com o tema trabalhado em aulas teóricas, podendo ser aplicado
de maneira prévia, podendo envolver os alunos em todo o processo de construção
do conhecimento, buscando melhorias no ensino-aprendizagem.
O jogo direciona as atividades curriculares, porem vale salientar a importância
de regras que diferem o jogo educativo aplicado em sala de aula com os jogos de
animação ou distração os quais não possuem fundamento teórico pra serem
aplicados (CUNHA, 2000).
De acordo com Cunha (2012) se faz necessário para aplicação de jogos
didáticos noções coerentes relacionadas ao conteúdo a ser desenvolvido, trabalhar
a aplicação dos jogos de forma coesa com a fundamentação teórica é o passo mais
importante diante desse conceito.

2.2 JOGOS DIDÁTICOS COMO MÉTODOS ALTERNATIVOS NO ENSINO

De acordo com Batista e Dias (2012) jogos didáticos tem um grande
potencial na construção da inteligência do individuo, tendo como característica o
desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e moral.
Segundo Macedo, Petty e Passos (2005) os jogos didáticos devem ser
utilizados como recurso pedagógico agindo como uma ferramenta auxiliadora,
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buscando na aprendizagem o prazer e o desejo, compreendendo que jogando, um
individuo da muitas informações e se comunica através de suas ações e maneiras
de pensar.
Conforme dito por Belarmino et al. (2015) existem dificuldades em sala de
aula entre os alunos para a compreensão de determinados assuntos na disciplina de
ciências, como por exemplo: cadeia alimentar, sistema de órgãos, reciclagem e
assim por diante, sendo assim um dos recursos a serem utilizados são os jogos
educativos, proporcionando um maior entendimento dessas questões através de
dinâmicas relacionadas a aplicação dos mesmos como métodos alternativos para o
ensino de ciências.
No ensino de Ciências os jogos didáticos estão sendo bastante utilizados em
sala de aula, ganhando o espaço técnico onde auxilia na afinidade desenvolvida
entre o aluno e o conteúdo aplicado, dentre os jogos aplicados dentro dessa
abordagem, são mais comuns os jogos de tabuleiros, podendo ser adaptados de
acordo com o conteúdo e ser diversificado levando em consideração a forma ampla
com que são propostos os assuntos das aulas de ciências (LIMA, 2011).
Propor jogos educativos como instrumentos educativos abre um leque de
possibilidades que favorece uma aprendizagem construtiva, o aluno passa a ser
motivado a partir do momento que compreende que aprendeu através de um jogo,
pode-se ressaltar também que a contribuição dos incentivos entre os colegas de sala
de aula que compartilham os conhecimentos e descobertas uns com os outros
(SANTOS, 2013).
Segundo Souza (2010) a utilização de jogos educativos com finalidade
pedagógica

possui

grande

importância

no

ensino

aprendizagem

e

no

desenvolvimento do aluno, desta forma vale ressaltar o uso de instrumentos
intelectuais como contribuição na compreensão do aspecto intelectual de cada
individuo.
Neste sentido, os jogos didáticos se tornam uma ferramenta ideal na
aprendizagem, na medida em que estimula o interesse do aluno, tem como foco
primordial a construção de novas descobertas enriquecendo e inovando a
personalidade e, além disso, simboliza um instrumento pedagógico que leva o
professor a condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem,
portanto os jogos didáticos tem como sentido especifico a aproximação do aluno
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com a ciência, levando – os a ter uma vivencia prática sobre os fundamentos
científicos (CAMPOS; BORTOLOTO; FELICIO, 2003).

2.2 AULAS EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS
No ensino de Ciências existe uma grande dificuldade do aluno em realizar
uma significativa interação entre o conceito teórico e a realidade que o rodeia,
sabendo que a teoria é feita através da concepção de fatos, sendo assim é
necessário à vivência com o determinado tema para realmente entende-lo, com isso
se faz necessário à aplicação de trabalhos experimentais para um melhor
entendimento da teoria (CAMPOS; BORTOLOTO; FELICIO, 2003)
Na sociedade contemporânea existe a necessidade de uma investigação
critica, criando cidadãos críticos e ativos, e a disciplina de ciências possui a fórmula
para que isso aconteça através de um conhecimento cientifico e tecnológico que
vem sendo cada vez mais valorizado (MOREIRA, 2002).
De acordo com Lima (1999) a experimentação tende a relacionar o
conhecimento do aluno com a teoria e a prática, formando uma conexão entre as
duas, unindo a interpretação dos resultados, através dos saberes de hipóteses
levantadas pelos alunos, não apenas pelos fatos científicos propostos, tornando as
aulas experimentais um objeto desafiador e interessante para a construção do
conhecimento.
Os laboratórios didáticos são importantes ferramentas de ensino quando se
trata de disciplinas que requerem tanto trabalhar as hipóteses e diferentes maneiras
de serem resolvidas, existem vários fatores cognitivos sustentando a necessidade do
contato dos alunos em aulas experimentais dentro de um espaço didático como o
laboratório, onde eles podem desenvolver várias práticas tendo contato realmente
com a vivência cientifica e assim podendo trabalhar as hipóteses propostas nas
teorias, podendo formular respostas vivenciadas realmente na prática (CAPELETTO,
1992).
Diante as diferentes perspectivas onde as aulas experimentais podem ser
analisadas, podemos considera-las meios de testar “algo” podendo ser auxiliar no
conceito de confirmar hipóteses que se julgam ser verdadeiras, podendo ter a
importância de testar e verificar se realmente faz sentido através da comparação do
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resultado proposto e atingido, isso no meio escolar é de grande valia quando se
avalia o resultado através do entendimento dos alunos e o aumento do interesse
pelo assunto estudado (MORAES, 1998).
Aulas práticas experimentais é uma conexão direta com as aulas de ciências,
já que existe uma concepção grande entre as diversas metodologias nessa
disciplina, o fundamento prático baseado na teoria é algo que vem sendo estudado
por vários anos, construindo um mundo de informações dentro do consentimento de
ensino-aprendizagem (POSSOBOM; OKADA; DINIZ, 2013).
Dentro do conceito de aulas práticas existe a possibilidade de aulas
demonstrativas derivadas de condições desfavoráveis como falta de tempo para
planejamento ou até mesmo pela falta de materiais, essa é a realidade em escolas
públicas, porem os professores devem estimular os alunos a apresentarem
expectativas dos resultados esperados, comparação entre os fatos e até mesmo
orienta-os e levantando várias problematizações que é algo que enriquece cada vez
mais as aulas (BRASIL, 1999).
O ensino de ciências possui toda a conexão entre a teoria e prática, com essa
conexão existe a necessidade de maneiras inovadoras e fundamentais para o
ensino, com isso é aguçada a vontade dos alunos de buscar a compreender os
fenômenos, formulas e leis que podem ser comprovadas através das aulas
experimentais, levando a uma aprendizagem mais satisfatória (BOMBONATO,
2011).
De acordo com Yarema (2008), melhoria no ensino de ciências tem como
iniciativa a investigação e a experimentação, isso faz com que as aulas de ciências
tomem um rumo interessante, contribuindo para que os alunos possam obter uma
boa percepção do quanto às aulas de ciências podem ser interessantes e
importantes dentro da grade curricular de ensino, sendo assim aulas experimentais
possuem um grande poder em inovar o ensino de ciências fazendo com que esta
prática seja muito prazerosa ao aprender.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 LOCAL DA PESQUISA
Escola Municipal de Ensino Fundamental Trajano Francisco Borges, situada
no distrito de São Benedito da Cachoeirinha, Ituverava, SP.

3.2 TIPO DE PESQUISA
A pesquisa do ponto de vista de sua natureza possui o cunho de pesquisa
aplicada, tendo como fundamento gerar conhecimentos para aplicação prática e
dirigida a soluções de problemas, envolvendo verdades e interesses locais, é uma
pesquisa descritiva compondo o uso de coletadas de dados e de acordo com Gil
(1991) a frente dos procedimentos técnicos é caracterizada como pesquisa de
levantamento que é realizada a partir da interrogação direta das pessoas cujo
comportamento se deseja descobrirem.
O presente estudo foi caracterizado de acordo com abordagem do problema
como uma pesquisa quali-quantitativa, tendo a pesquisa qualitativa demonstrando
que a realidade do elemento deve ser distinguida de acordo com a sua
particularidade ou até mesmo do grupo em que esta inserido, e a pesquisa
quantitativa consideram complementar de maneira estatística a aprendizagem dos
grupos estudados.
Esta pesquisa do ponto de vista dos objetivos teve cunho exploratório
descritivo, levando em consideração que foi feita uma pesquisa relacionada a algo já
conhecido, e assim visando uma melhor compreensão do tema estudado.

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA
O presente estudo teve como fundamento aplicar e analisar a funcionalização
de métodos alternativos no ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Foram
selecionadas salas de aula do 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental da Escola
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Municipal de Ensino Fundamental Trajano Francisco Borges para a realização da
pesquisa.
O grupo associado à pesquisa foi composto por 109 alunos, sendo este
número dividido de acordo com as turmas, sendo 3 turmas de 7º ano: 7ºA composta
por 21 alunos, 7º B composta por 21 alunos e 7º C composta por 11 alunos; 1 turma
de 8º ano: 8º A composta por 25 alunos; 2 turmas de 9º ano: 9º A composta por 16
alunos, 9º C composta por 7 alunos.
Os grupos estudados se relacionam bem entre si, todas as turmas são
compostas por meninos e meninas com idade entre 13 e 16 anos, sendo todos
alunos regulares com exceção do 7º C que é composto por todos os alunos
repetentes com variação de idade entre 14 a 16 anos.

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Foram aplicadas para alunos do 7º, 8° e 9º ano do Ensino Fundamental
aulas práticas experimentais, utilizando o conteúdo trabalhado no mês de março que
se baseia em Classificação dos Seres Vivos para os 7º anos, Corpo Humano para o
8º e Química para os 9º anos.
Foi aplicada uma avaliação teórica relacionada com o conteúdo trabalhado
em sala de aula e, uma semana após a avaliação foi desenvolvida às aulas
experimentais. As aulas tiveram uma duração de 50 min e na semana seguinte foi
aplicada a mesma avaliação teórica. Por fim, foi realizada uma comparação entre as
duas avaliações para verificar se houve resultado referente aplicação dos jogos para
fixação do conteúdo.
Durante as aulas, no 8º e nos 9º anos os alunos permaneceram em ordem
regular na sala de aula se agrupando ao redor da mesa central no momento da
explicação prática, nos 7º eles foram agrupados em grupos de quatro alunos para o
desenvolvimento do experimento.
Para as turmas do sétimo ano foram aplicadas uma aula prática sobre
bactérias para a complementação das aulas teóricas relacionadas ao Reino Monera,
em cada sala os alunos foram divididos em grupos de 4 para poderem criar as
placas de petri. Foram utilizadas quatro placas em cada turma, as placas já
continham meio de cultura simples e após a explicação cada aluno com o auxilio de
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um cotonete pincelou alguma coisa dentro da sala e pincelou o cotonete no meio de
cultura.
Em seguida a esse procedimento a placa foi tampada e etiquetada com o
nome do grupo e série, após uma semana eles avaliaram a proliferação dos
microrganismos nas placas e foi feito um debate sobre onde mais proliferou, em
todas as placas foi possível observar a proliferação, porém não foi possível
classificar qual microrganismo esteve presente nas placas pela falta de microscópio,
mais o objetivo geral era para os alunos entenderem que nem tudo o que se vê é
apenas o que existe, após a aplicação foi realizado um debate sobre o assunto
abordado.
Para o oitavo ano foi aplicado uma aula prática sobre tecidos, quais os tipos
e suas diferenças, para isso foi utilizado imagens de cortes histológicos de tecido
epitelial, adiposo, muscular, ósseo e nervoso e após a apresentação das imagens foi
apresentado órgãos formalizados provenientes do laboratório de anatomia da
Faculdade Drº Francisco Maeda (FAFRAM) para melhor compreensão da junção
das células dos diferentes órgãos.
Para as turmas do nono ano foi aplicada uma aula prática de química sobre
misturas simples como homogênea e heterogênea e os tipos de separação
mostrando exemplos visuais de diferentes misturas, sendo água com sal, água com
açúcar, água com óleo, água com álcool, tipos de separação como peneiração,
filtração e catação, após as explicações os alunos tiveram um tempinho para fazer
um relatório sobre as amostras.
A avaliação possuiu dois aspectos sendo o primeiro formativo que avalia o
que o aluno sabe a respeito do assunto e o segundo sendo comparativo, que avalia
o conhecimento que o aluno adquiriu após o contato ao assunto trabalhado.

3.3 ANÁLISES DOS DADOS

Foi aplicada uma avaliação teórica relacionada ao conteúdo trabalhado para
testar os conhecimentos dos alunos antes e outra idêntica a anterior após a
aplicação das aulas práticas como métodos alternativos. Os resultados das
avaliações foram classificados em quantidade de questões corretas (C), incorretas
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(I), parcialmente corretas (P/C) e nenhuma resposta (N/R), e organizado em gráficos
para obter os resultados estatísticos.
As avaliações foram comparadas e analisadas pela estatística descritiva por
meio de gráficos e tabelas.
Os dados obtidos das avaliações teóricas foram organizados de acordo com
a média das provas aplicadas utilizou-se o teste de hipóteses t de Student de
comparação de médias pareadas para verificar as hipóteses ao nível de 5% de
significância: Testaram-se as seguintes hipóteses nula e alternativa:
Ho: Não existe diferença significativa entre as médias entre as avaliações
antes e depois da atividade experimental.
H1: Existe diferença significativa entre as médias entre as avaliações antes e
depois da atividade experimental.
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4 RESULTADOS E DISSCUSSÃO

4.1 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS
Após a aplicação das aulas experimentais para os sétimos, foi realizado um
debate sobre o resultado obtido através das culturas, os alunos se mostraram muito
interessados, alguns fizeram arguições como: nossa isso estava no meu dedo?
Como pode existir isso sem a gente ver? Professor esses microrganismos podem
ser combatidos com desinfetantes? Muito interessante isso, agora entendo quando
vocês falam que a bactéria é muito pequena, após essas considerações foi possível
avaliar que eles aprenderam a respeito do assunto.
Capeleto (1992) diz que a finalidade de uma experimentação didática nada
mais é do que permitir que os alunos realizem as suas próprias percepções, sendo
assim compreender o assunto estudado com os resultados obtidos através do que
foi proposto.
Diante a aula os alunos do oitavo ano foram bem participativos, levantando
questionamentos sobre o corpo humano e as diversas divisões que possui, se
mostraram muito ativos sobre o assunto.
De acordo com Bombonato (2011) em estudos correlatos, a aula prática
mostra-se eficiente com o objetivo de despertar o interesse do aluno, alcançando
uma grande participação o que mostra um bom resultado no presente estudo.
Durante a aula sobre misturas para os nonos, foi possível trabalhar exemplos
do conhecimento popular dos alunos, fazendo com que cada um pudesse entender
os tipos de misturas e as separações. Foi feito um bate papo sobre os
conhecimentos que eles tinham a respeito do assunto e ficou bem entendido quando
foram usados exemplos como o uso da peneira para peneiração, a junção do granito
como mistura heterogênea que parece ser homogênea por estar compactada e
assim por diante.
Segundo Soares (2015) buscar relacionar o cotidiano dos alunos com os
conteúdos trabalhados em sala de aula possui o poder de ajudar na construção do
conhecimento, fazendo com que o aluno compreenda os fatores naturais através de
exemplos que ele mesmo tem como conhecimento.
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4.2 AVALIAÇÃO DA MÉDIA DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES TEÓRICAS

Para as turmas dos 7º anos foi aplicada uma avaliação de dez questões que
consistia em questões objetivas sobre as estruturas da bactéria e sobre assuntos a
seu respeito (APENDICE A).
A média de resultado da primeira avaliação da turma 7º A foi de 6,09, após a
aplicação do método houve um aumento de 1,86 em relação à média inicial (Gráfico
1). O teste de hipóteses realizado mostrou que existe diferença significativa entre a
avaliação feita antes e após a aula experimental, pois o p-valor < 0,05.

Gráfico 1 - Comparações das médias obtidas das avaliações aplicadas para a turma do
7ºA (Bacterias)
Fonte: Autoria Própria (2018).

A média de resultado da primeira avaliação da turma 7º B foi de 6, após a
aplicação do método houve um aumento de 2,04 em relação à média inicial (Gráfico
2). No teste de hipóteses realizado o valor de p foi menor que 0,05, logo existe
diferença significativa entre a avaliação feita antes e após a aula experimental.
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Gráfico 2 - Comparações das médias obtidas das avaliações aplicadas para a turma do
7ºB (Bacterias)
Fonte: Autoria Própria (2018).

A média de resultado da primeira avaliação da turma 7º C foi de 2,90, após a
aplicação do método houve um aumento de 1,46 em relação à média inicial (Gráfico
3), nesta turma observou que nenhum dos alunos atingiram a meta estabelecida,
isso pode ter acontecido pelo fato de que todos os alunos são repetentes. O teste de
hipóteses verificou que existe diferença significativa entre a avaliação feita antes e
após a aula experimental, pois o valor de p < 0,05.
De acordo com Caldas (2006) acredita-se que um aluno ao repetir terá uma
nova oportunidade de refazer o que errou, porém existem divergências, pois são
rotulados como ruins alunos que não estão dispostos a aprender e coisas do tipo, o
que causa um desconforto ao aluno que sente vergonha, cabe aos professores
utilizar meios diferentes para trabalhar com esses alunos, e isso foi visto na
avaliação do método alternativo na sala de alunos repetentes, onde houve um
aumento significativo da média de aprendizagem, confirmando a otimização de aulas
didáticas e mais interessantes como uma melhor forma de ajudar os alunos a buscar
aprender.
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Gráfico 3 - Comparações das médias obtidas das avaliações aplicadas para a turma do
7ºC (Bacterias)
Fonte: Autoria Própria (2018).

Para a turma do 8º foi aplicado uma avaliação de dez questões sobre os
tipos de tecidos existentes, cada questão consistia em uma pergunta objetiva sobre
o tecido representado na imagem (APENDICE B).
A média de resultado da primeira avaliação da turma do 8º A foi de 7,2, após
a aplicação do método houve o aumento de 1,52 em relação à média inicial (Gráfico
4), porém não havia outra turma para fazer uma comparação entre os resultados. E
o teste de hipóteses t de Student revelou que este aumento foi significativo
estatisticamente ao nível de 5% (p-valor < 0,05).
Conforme diz Rocha e Soares (2005) a maior parte dos alunos não estuda, e
o hábito que adquirem é de estudar apenas na época de provas ou interessados nas
notas bimestrais, ou também pela cobrança dos pais e professores, sendo assim
esses motivos nem sempre favorecem o aprendizado e a autonomia, nesse caso
não desenvolvem uma elaboração própria acerca dos conteúdos estudados.
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Gráfico 5 – Comparações das médias obtidas das avaliações aplicadas para a turma
do 9ºA (Misturas e Separação)
Fonte: Autoria Própria (2018).

Para os alunos do 9º ano foi aplicada uma avaliação sobre misturas
homogêneas e heterogêneas e os tipos de separação de misturas, a avaliação
consistia em dez questões referentes às misturas e os tipos de separação das
misturas, foi dado uma junção das substâncias e a resposta era o resultado referente
à qual tipo de mistura ou separação que ela se enquadrava (APENDICE C).
A média de resultado da primeira avaliação na turma 9ºA foi de 6,8, após a
aplicação do método foi possível avaliar um aumento nesta média de 1,5 (Gráfico 5).
O teste de hipóteses t de Student mostrou que existe diferença significativa entre as
avaliações realizadas, pois o p-valor < 0,05.
Os

resultados

satisfatórios

e

significativos

encontrados

após

o

desenvolvimento de atividades experimental corrobora Silva et al. (2009) que diz que
a percepção motivada dos alunos através de atividades práticas as quais eles
participam reafirma a importância de atividades dinâmicas no processo de ensino
aprendizagem.
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Gráfico 5 – Comparações das médias obtidas das avaliações aplicadas para a turma
do 9ºA (Misturas e Separação)
Fonte: Autoria Própria (2018).

A média de resultado da primeira avaliação da turma 9º C foi de 8,42, após a
aplicação dos métodos foi possível observar um aumento de 0,85, o que de certa
forma avalia-se como resultado positivo em relação à turma A cujo número de
alunos é superior à turma C (Gráfico 6). Verificou-se que a diferença entre as
avaliações foi estatisticamente significativa ao nível de 5%.

Gráfico 6 - Comparações das médias obtidas das avaliações aplicadas para aturma do 9º C
(Misturas e Separação)
Fonte: Autoria Própria (2018).
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De acordo com Giani (2010) para realizar aulas experimentais não é tão
necessário apenas um laboratório bem equipado, o professor deve ser o mediador
do problema e com isso deve direcionar esses fatores aos alunos para que eles
possam obter resultados através das analises das aulas, utilizando o senso comum
sobre o conteúdo.
Na avaliação dos resultados além da comparação entre os valores das
médias, pode – se observar que em relação à primeira avaliação, o número de
acertos aumentou e o número de questões incorretas diminuiu isto atribuiu ao fato
de os alunos terem absorvido as informações precisas sobre os assuntos
trabalhados durante a aplicação dos métodos descritos neste trabalho.
De acordo com Merazzi e Oaigen (2016) o ensino de Ciências se torna mais
interessante quando existem atividades práticas e dinâmicas, essas ferramentas
favorecem a aprendizagem, os conteúdos tendem a serem trabalhados de uma
maneira prática e utilizando a vivência dos educandos em relação ao tema proposto
e assim visando a aplicabilidade do conhecimento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo avaliar o uso de aulas experimentais
relacionadas às aulas teóricas da disciplina de ciências em uma escola municipal de
ensino fundamental e conclui que os métodos alternativos foram satisfatórios
quando se observa as avaliações aplicadas antes e depois da aplicação das aulas e
principalmente devido ao aumento do nível de acertos ter ocorrido após a realização
das atividades, e comprovando estatisticamente por meio do teste de hipóteses t de
Student que as diferenças entre as notas antes e depois foram significativas ao nível
de 5%.
Observou-se também que os professores de Ciências tem várias alternativas
que podem aprimorar cada vez mais suas aulas, tornando as mais interessantes e
facilitando o aprendizado de seus alunos.
Sendo assim este trabalho permitiu constatar que métodos alternativos no
ensino de Ciências é um fator importante, que pode ser trabalhado e utilizado como
ferramenta inovadora no meio educacional, não só apenas na disciplina de Ciências
mais em demais áreas do conhecimento, pois eles facilitam o ensino-aprendizagem
através de aulas expositivas, dinâmicas e interessantes, que fazem com que o aluno
possa absorver melhor o conteúdo estudado nas aulas teóricas.
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