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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as significações constituídas pelos 
professores em relação ao material didático de Ciências elaborado pela rede escolar 
SESI-SP. Por meio do estudo das significações construídas por estes professores 
de Ciências, acreditamos ser possível conhecer aspectos importantes do docente, 
da estrutura das escolas SESI-SP, de sua proposta educacional e, particularmente, 
do material didático em foco. Como instrumento para o estudo das significações, os 
sujeitos desta pesquisa responderam um questionário contendo questões fechadas 
e questões abertas. Após o recolhimento dos dados foram efetuadas as tabulações 
das questões fechadas e elaboração de núcleos de significação das questões 
abertas para o enriquecimento e a aprofundamento das questões levantadas na 
literatura. O trabalho, baseado na Psicologia Sócio-Histórica, utilizou o procedimento 
dos Núcleos de Significação conforme descrito por Aguiar e Ozella (2006) para a 
análise dos dados obtidos. Concluiu-se que o material didático de Ciências é 
considerado um recurso importante para os sujeitos dessa pesquisa, conferindo-lhe 
status e funções privilegiadas, na medida em que é através dele que o professor 
organiza, desenvolve e avalia seu trabalho pedagógico de sala de aula. Porém, 
algumas significações apontam para a necessidade de que sejam realizados mais 
encontros de formação continuada que abordem a compreensão da proposta 
metodológica desse material e sua utilização em sala de aula, permitindo aos 
professores se tornem autores de sua própria prática. A necessidade de melhoria na 
estrutura física das unidades escolares, bem como de uma revisão de algumas 
atividades propostas no material didático em foco são outros fatores apreendidos a 
partir das significações dos sujeitos desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Material didático, Ciências, Significação, Professor, Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This work aims at analyzing the significations constituted by the teachers concerning 
the Science textbook produced by the SESI-SP school chain. By studying the 
significations constructed by these Science teachers, we believe that it’s possible to 
learn important aspects of the teachers, the physical structure at the SESI-SP 
schools and, particularly, the science textbook in focus. As a tool for the study of the 
significations, the subjects completed a questionnaire, containing both multiple 
choice and open questions. After collecting the data, the multiple choice questions 
were tabulated and the chores of significations were created for the open questions, 
so as to enrich and deepen the issues raised in the literature. The work, based on the 
Sociohistorical Psychology, used the procedure of Chores of Significations, as 
described by Aguiar and Ozella (2006) for the analysis of the collected data. The 
conclusion was that the science textbook is considered an important resource for the 
subjects in this research, conferring privileged status and functions to the extent that, 
by using it, teachers organize, develop and evaluate their pedagogical work in the 
classroom. However, some significations showed the need for more continuing 
education meetings that address the understanding of the methodological approach 
of this course book and its use in the classroom, allowing teachers to become 
authors of their own practice. The need to improve the physical structure of school 
units, as well as a review of some of the activities proposed in the textbook in focus 
are other factors learned from the significations of the subjects of this research. 

 

Keywords: Textbook, Science, Signification, Teacher, Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Meu interesse em apreender as significações atribuídas ao material didático 

pelos professores de Ciências do Ensino Fundamental II da rede escolar SESI-SP 

parte do meu comprometimento com a qualidade desse material e se configura, 

principalmente, a partir de minha participação como Analista Técnico 

Educacional/Revisor do material didático de Ciências. Essa experiência possibilitou-

me analisar e realizar intervenções nesse material e, a partir disso, muitos 

questionamentos e curiosidades surgiram: como os professores estão significando 

esse material didático? Como estão usando este material didático?  

Nossas hipóteses são que o professor, por falta de encontros de formação 

que possibilitem a discussão sobre o material didático, esteja utilizando o material 

didático como um caderno de atividades e não como um recurso que lhe dê um 

norte para criar suas próprias sequências didáticas, tornando-se autor da sua própria 

prática, como propõem os Referenciais Curriculares da rede escolar SESI-SP.  

A elaboração desse material didático aconteceu quando o presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, Sr. Paulo Skaf, por meio 

de visitas às escolas da rede escolar SESI-SP, ouviu a solicitação dos professores 

de que era importante haver um material didático próprio para a rede. Deste modo, a 

Superintendência do SESI-SP e SENAI-SP, presidida pelo Sr. Walter Vicioni 

Gonçalves, incumbiu o Diretor da Divisão de Educação e Cultura do SESI-SP, Sr. 

Fernando Antonio de Carvalho, de iniciar esse processo. Assim, em 2009, a 

Gerência de Supervisão de Ensino preparou um edital para licitação, o qual 

determinava que a empresa vencedora devesse preparar o material didático de 

acordo com a concepção de educação do SESI-SP. Após determinada editora ter 

sido adjudicada no processo licitatório, técnicos e supervisores coordenados pela 

gerente Maria José Zanardi Dias Castaldi, tiveram a missão de orientar os autores à 

luz da concepção de educação expressa nos Referenciais Curriculares da rede 

escolar SESI-SP (2003), dos quais destaco alguns pontos:  
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“... a concepção de educação que permeia o presente referencial curricular é 

aquela que engloba ensino, aprendizagem e pesquisa.” (p. 20). 

“Portanto, a dialogicidade juntamente com a interdisciplinaridade constituem 

dois princípios educacionais básicos que sustentam esta proposta educacional.” (p. 

21). 

“... sobre a relação conhecimento, ensino e aprendizagem, considera-se 

pertinente apresentar (...) estudos de Jean Piaget, Lev S. Vygotsky e Henri Wallon.” 

(p. 21). 

“... esse novo fazer pedagógico precisa superar, no interior de cada sala de 

aula, a homogeneidade, o individualismo, a relação autoritária aluno-aluno e aluno-

professor, as atividades mecânicas e fragmentadas, a avaliação apenas 

classificatória, a tarefa sem planejamento e sem o plano de trabalho docente.” 

(p.23). 

“... o erro do aluno constitui um elemento orientador da prática do professor.” 

(p.69). 

“... ensino voltado para a continuidade da aprendizagem, concebida esta 

numa ótica sociointeracionista (...) o professor deve criar condições para que haja 

uma interação entre o aluno, o objeto do conhecimento e o meio sociocultural (...) 

mediante a consecução dos seguintes objetivos educacionais: 

1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo pleno 

domínio da leitura e do cálculo; 

2. Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

3. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como a formação de 

atitudes e valores; 

4. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida 

social. 

São esses os objetivos educacionais que deverão ser considerados pelas 

diferentes áreas do conhecimento...” (p. 69 - 70) 

 “... desde a Educação Infantil até o final da Educação Básica, 

ensinar/aprender trabalho e sustentabilidade significa partir de situações que 
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promovam o vivenciar e o experimentar situações nas quais as crianças e os 

adolescentes, individual e coletivamente, de maneira crítica, com atitudes de repúdio 

à discriminação e à injustiça, desenvolvam atitudes de respeito, solidariedade e 

cooperação, valores essenciais para a construção de uma verdadeira cidadania.” 

(p.75). 

E de acordo com o regimento comum da rede escolar SESI-SP, em seu 

CAPÍTULO III - Dos Fins e Objetivos dos Níveis e Modalidades de Ensino: 

Art. 10. A educação infantil tem como objetivos: 

I - proporcionar condições adequadas ao desenvolvimento integral do 

educando; 

II - promover a ampliação de experiências e de conhecimentos; 

III - estimular o interesse no processo de transformação da natureza e na 

convivência em sociedade; 

IV - desenvolver habilidades para conhecer e utilizar a linguagem verbal, a 

gráfica, a plástica, a corporal, a musical e a matemática, ajustadas às 

diferentes intenções e situações de comunicação. 

 

Art. 11. O ensino fundamental objetiva: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Art. 12. O ensino médio objetiva: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
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III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. 

Art. 13. O ensino médio poderá preparar o educando para o exercício de 

profissões técnicas, que poderão ser oferecidas nas escolas da rede do SESI-

SP ou em cooperação com instituições especializadas em educação 

profissional. 

 

O material didático do SESI-SP, utilizado pelo professor de Ciências no 

Ensino Fundamental desde 2010, é composto pelos livros: Movimento do aprender 

(livro do aluno), Fazer pedagógico (livro do professor) e o Muitos textos... tantas 

palavras (um compêndio de textos para leitura).  

Na carta ao professor, contida no livro “Fazer Pedagógico” SESI (2012), tem- 

se a preocupação de resgatar a história, lembrando a todos os professores da rede 

escolar SESI-SP que a proposta pedagógica dessa rede escolar é uma construção 

coletiva. E com o material didático iniciou-se uma história, que surgiu da 

necessidade de materializar a concepção de ensino, a metodologia e a experiência 

acumulada nos processos de formação continuada realizados pelo SESI-SP.  

Nesta carta, estava explicitada a concepção de educação do SESI-SP que 

engloba processos de ensino, de aprendizagem e de pesquisa, na perspectiva de 

que “toda criança ou adolescente é capaz de aprender se lhe forem oferecidas boas 

situações de aprendizagem”. Ao pensar nessas questões, fica claro que o material 

didático da rede escolar SESI-SP foi elaborado de modo a considerar as diferentes 

formas de ensinar e aprender, propondo práticas educativas que vão além da mera 

transmissão de informações e de conteúdos conceituais. 

 Desse modo, a prática educativa consiste em o professor propor ações que 

desvelem os conhecimentos prévios dos alunos, para que possa tomar a decisão 

quanto à forma de organizar uma situação que efetivamente promova a 

aprendizagem. Assim, a ação docente precisa fazer uso de problematização, de 

mobilização e de ações para sistematização dos significados construídos pelos 

alunos. Tendo como finalidade o conhecimento da realidade para transformá-la, 
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visando a construção de um mundo no qual todos possam realizar a sua 

humanidade.  

A carta declara também que, o material didático é apenas mais um dos 

recursos, uma das ferramentas que contribuem com a ação docente. O material 

deve ser utilizado de acordo com a intenção do professor no ato de planejar por 

meio da(s) expectativa(s) de ensino e de aprendizagem (Habilidades/competências 

e conteúdos de cada componente curricular) que melhor atende(m) às necessidades 

da classe.  

Finaliza dizendo que o compromisso do professor com este material didático é 

escolher a dinâmica da utilização deste recurso, entre muitos outros que também 

devem ser objeto de sua ação docente. 

O ensino de ciências dessa rede escolar, de acordo com SESI-SP (2003), 

pressupõe que os educadores organizem um conjunto coerente de conteúdos, 

permitindo a todo estudante adquirir e usar as informações necessárias, além de 

compreender como ocorre a construção de conhecimento. Dessa forma, o ensino de 

ciências é visto como motivador de um diálogo entre o ser humano e o nosso 

mundo, mostrando-a como elaboração humana, desmistificando uma ciência neutra 

(indiferente a todos os aspectos políticos, sociais, econômicos...), distante dos fatos 

cotidianos, dogmática (como verdade indiscutível) e fechada (sem alterações), 

favorecendo situações e dando condições para que os alunos: 

 apropriem-se do conhecimento científico; 

 desenvolvam autonomia no pensar e no agir em busca de respostas para 

desafios; 

 estejam envolvidos na construção de uma compreensão dos fenômenos 

naturais e suas transformações; 

 participem no desenvolvimento de procedimentos de investigação. 

De acordo com Carvalho (2006, p.19-20), o Ensino de Ciências por Investigação 

tem mostrado que os estudantes aprendem mais sobre ciência e desenvolvem 

melhor seus conhecimentos conceituais quando participam de investigações 

científicas, semelhantes aquelas feitas nos laboratórios de pesquisa. Essas 

investigações, quando propostas aos alunos, tanto podem ser resolvidas na forma 
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de práticas de laboratório quanto por meio de pesquisa. O objetivo é levar os 

estudantes a pensar, debater, justificar suas ideias e aplicar seus conhecimentos em 

situações novas, usando os conhecimentos teóricos.  

Para SESI-SP (2003), o Ensino de Ciências tem as seguintes expectativas: 

 desenvolver as diversas formas de comunicação; 

 estimular o aluno para que tenha pensamento reflexivo e crítico, 

possibilitando a seleção de argumentos para o desenvolvimento de uma 

relação saudável com o universo em que vive; 

 compreender a relação entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 conhecer o seu corpo para respeitá-lo e ter comportamentos que propiciem 

uma melhor qualidade de vida, tanto para si como para os outros. 

De acordo com SESI-SP (2003), estas expectativas tencionam, assim, um ensino 

de Ciências que possa contribuir para uma visão mais ampla do conhecimento, que 

possibilite melhor compreensão do mundo físico e para a construção da cidadania; 

visando continuar ou iniciar o desenvolvimento, em sala de aula, de conhecimentos 

socialmente relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida do aluno. 

Nesse sentido, para SESI-SP (2003), é importante considerar a capacidade de se 

preocupar com o todo social e com a cidadania. Isto significa, por exemplo, 

reconhecer-se como cidadão participante, tomando conhecimento das formas de 

abastecimento de água e fornecimento das demandas de energia elétrica da cidade 

onde se vive, conscientizando-se de eventuais problemas e soluções. Ao mesmo 

tempo, ter como objetivo promover as competências necessárias para a avaliação 

da veracidade de informações ou para a emissão de opiniões e juízos de valor em 

relação a situações sociais nas quais os aspectos físicos sejam relevantes. 

Desta forma, mais do que fornecer informações, é fundamental para o SESI-SP 

que o ensino de Ciências se volte para o desenvolvimento de competências que 

permitam ao aluno lidar com as informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-

las, quando for o caso; enfim, compreender o mundo e nele agir com autonomia. 
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O que se espera do estudante de acordo com SESI-SP (2003) é que ele 

desenvolva conjuntos de habilidades que o levem a determinadas competências. 

Sabendo que ele poderá ser um profissional (professor, mecânico, engenheiro, 

enfermeiro, advogado, piloto de avião, entre outras profissões), e a escola SESI-SP 

deverá dar condições para que desenvolva habilidades que alicercem as bases para 

qualquer competência que dele a vida profissional exigir. 

Lidar com o arsenal de informações atualmente disponíveis depende de 

habilidades para obter, sistematizar, produzir e mesmo difundir informações, 

aprendendo a acompanhar o ritmo de transformação do mundo em que vivemos. 

Isto inclui ser um leitor crítico e atento das notícias científicas divulgadas de 

diferentes formas: vídeos, programas de televisão, sites da internet ou notícias de 

jornais/revistas. 

Cabe ainda observar que as competências não eliminam os conteúdos, uma vez 

que não é possível desenvolvê-las no vazio. Elas nortearão a seleção dos 

conteúdos, de forma que o professor tenha presente que o que é importante na 

Educação Básica não é a quantidade de informações, mas a capacidade de lidar 

com elas, por meio de processos que impliquem sua apropriação e comunicação, e, 

principalmente, sua produção ou reconstrução, a fim de que sejam transpostas para 

situações novas. 

Ao longo de todo o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental da rede escolar 

SESI-SP de acordo com SESI-SP (2003), os alunos devem ter a oportunidade de 

desenvolver as seguintes capacidades: 

 Compreender a natureza como um conjunto dinâmico. O estudante deve 

entender que o ser humano faz parte desse conjunto e atua sobre ele, 

devendo ter atitudes positivas em relação ao ambiente; 

 Identificar as relações entre ciência, tecnologia e mudanças nas condições de 

vida. O aluno precisa compreender que a ciência e o desenvolvimento de 

tecnologias caminham lado a lado e acarretam mudanças na vida das 

pessoas; 

 Compreender a tecnologia como meio para suprir as necessidades humanas 

e saber distinguir formas corretas e prejudiciais de usá-la; 

 Formular questões e propor soluções para problemas reais; 
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 Utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

 Combinar leituras, observações, experimentos e registros para coletar, 

organizar e discutir informações; 

 Valorizar o trabalho em grupo. O aluno precisa respeitar os demais e saber 

laborar coletivamente; 

 Entender a saúde como um bem individual que deve ser garantido pela 

sociedade. O aluno deve saber que a saúde de cada um é responsabilidade 

de todos. 

  

A concepção de educação e a metodologia do ensino de Ciências acima 

apresentada se materializou após a impressão dos livros (Material didático de 

Ciências); em seguida foi solicitado aos Analistas Técnicos Educacionais (técnicos 

em educação responsáveis pela formação dos professores nos diferentes 

componentes curriculares) que realizassem uma apresentação desse material para 

os professores, dando subsídios para a sua utilização com os alunos.  

Desde então, não tivemos muitas informações sobre como tem sido a 

utilização desse material pelo professor e, consequentemente, os questionamentos 

aumentaram: Como o professor de Ciências tem utilizado este material didático na 

prática? Como ele está significando este material didático? Quais são suas 

dificuldades? O material didático está ajudando ou não o professor em sua prática? 

A partir dos estudos realizados durante as disciplinas no mestrado e sob a 

orientação da Professora Doutora Wanda Maria Junqueira de Aguiar, 

desenvolvemos uma maior curiosidade e preocupação com a significação dos 

professores em relação ao material didático de Ciências. Começamos a ler, articular 

e construir o tema por meio da orientação epistemológica e metodológica da 

Psicologia Sócio-Histórica, com especial destaque para as categorias sentido e 

significado. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Apresentaremos, a seguir, a revisão de literatura referente às pesquisas e 

estudos sobre o livro didático de Ciências com o objetivo de saber como andam as 

produções nessa área que auxiliarão o nosso tema de pesquisa. 

O tema “Livro didático de Ciências” vem sendo alvo de estudos de muitos 

artigos, teses e dissertações nas diferentes áreas da educação, principalmente na 

área de Ciências Naturais. Especificamente, este trabalho parte do compromisso 

com a qualidade do ensino de ciências na educação básica, em especial, na rede 

escolar SESI-SP, instituição onde atualmente trabalho como formador de 

formadores e onde fui aluno e professor, experiência que me permite contribuir para 

uma maior reflexão sobre o assunto abordado nesta pesquisa.  

Nosso objetivo é investigarmos as significações dos professores em relação 

ao material didático de Ciências numa perspectiva sócio-histórica, a fim de contribuir 

para a melhoria da qualidade e eficácia do uso do material didático de Ciências nas 

escolas da rede escolar SESI-SP e escolas municipais conveniadas. 

Nesta revisão da literatura, traremos alguns autores que se preocupam com a 

questão dos livros e materiais didáticos de Ciências. Entendemos que, fazer tal 

revisão nos ajudará a responder algumas de nossas questões de pesquisa. 

Elucidamos, de início, que, em nossa revisão, não foram inseridos artigos e 

dissertações de autores que realizaram pesquisas sob uma abordagem sócio-

histórica com livros e materiais didáticos da rede escolar SESI-SP, devido ao fato de 

não termos encontrado pesquisas ou artigos que abordassem o tema material 

didático da rede escolar SESI-SP, provavelmente por seu pouco tempo de uso.  

De acordo com Bittencourt (2004), que afirma que no Brasil já existiam livros 

didáticos desde 1808, pois havia grande interesse em se produzir material didático 

para uma elite dominante. Segundo a autora, esses escritores faziam parte do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), além de muitos serem professores 

do Colégio D. Pedro II e da Escola Militar, instalada no Rio de Janeiro, em 1810. 

Complementarmente, Guimarães (2011) elucida que, desde a chegada dos 

jesuítas ao Brasil até o governo Getúlio Vargas (1930), a educação em nosso país 

recebia grande influência europeia e baseava-se na pedagogia tradicional de 

orientação católica. Assim, o latim e o grego eram as disciplinas dominantes no 
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ensino das humanidades, enquanto nas ciências, o conhecimento da matemática, 

astronomia e física eram essenciais. Até o governo Vargas (1930), os livros didáticos 

eram produções francesas ou traduções dos compêndios europeus. Em 1929, foi 

criado o Instituto Nacional do Livro (INL), um órgão específico para legislar políticas 

do livro didático. Para Carmagnani (1999), este foi o estopim para as quatro grandes 

fases da história das políticas sobre livro didático no Brasil. 

Na primeira delas, no começo da década de 1930, durante o governo Vargas, 

o livro didático passou a ser produzido no Brasil, uma vez que os livros importados, 

principalmente da Europa, haviam encarecido e o mundo passava por uma crise 

econômica; assim, era mais viável produzir livros brasileiros do que importar de 

outros países. 

A segunda fase teve início em 1938 com a criação da Comissão Nacional do 

Livro Didático, por meio do Decreto-Lei nº 1006/38, de 30/12/38. De forma 

complementar, de acordo com Nüñez (2003), é a partir disso que tem início a 

preocupação com os livros didáticos em nível oficial, no Brasil. Nesse período, o livro 

já era considerado uma ferramenta da educação política e ideológica, sendo 

caracterizado o Estado como censor no uso desse material didático. Os professores 

faziam as escolhas dos livros a partir de uma lista pré-determinada na base dessa 

regulamentação legal. 

 Em Bizzo (2012, p.9), os livros didáticos foram alvo de avaliações a partir 

dessa década de 30, com início da polêmica em torno da pertinência das críticas. 

Em meio a um contexto político autoritário, o governo defendia, por meio de um 

decreto-lei, as condições para produção, importação e utilização do livro didático, 

dentro das políticas de controle da informação e da propaganda, que estavam em 

pleno curso em diversos países do mundo. A atuação do Departamento de Imprensa 

e Propaganda (DIP) mantinha sob estrita vigilância as atividades intelectuais no 

país, ao mesmo tempo em que apoiava, direta ou indiretamente, ações de 

marketing, até mesmo de culto à personalidade, na forma de iniciativas como a 

cartilha de Getúlio Vargas, amigo das crianças. 

A terceira fase aconteceu na década de 60, durante o regime militar, quando 

foi criada, em 1966, a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático, que tinha como 

objetivo coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro 

didático. Para que isso ocorresse, firmou-se um acordo entre o Ministério da 
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Educação (MEC) e a United States Agency Internacional for Development (USAID). 

Esse acordo assegurou a distribuição de 51 milhões de livros, por três anos, 

garantindo a distribuição gratuita desses pelo Brasil. Nessa fase, houve uma grande 

influência americana na educação brasileira.  

Um novo marco na trajetória das políticas do livro didático foi, segundo Bizzo 

(2012, p.10), quando o governo federal instituiu a Comissão do Livro Técnico e Livro 

Didático (Colted) em pleno regime ditatorial. Diversas ações governamentais se 

seguiram no bojo do acordo MEC/Usaid, que garantia ações de cooperação, como 

treinamento de autores de livros didáticos nos Estados Unidos e meios necessários 

para publicação de mais de 50 milhões de livros didáticos, assegurada sua 

gratuidade aos alunos. Logo depois o MEC publicaria os chamados Guias 

Curriculares, que traziam listas de conteúdos por série escolar, padronizando os 

livros comprados e distribuídos em todo o país.   

Em outubro de 1967, foi criada a Fundação Nacional de Material Escolar 

(FENAME) para substituir a Campanha Nacional do Material de Ensino (CNME) que 

havia sido criada pelo Decreto-Lei nº 38.556, de 12/01/56, no governo provisório de 

Nereu Ramos, sendo Abgar Renault o Ministro da Educação na época. A FENAME 

deveria produzir e distribuir material didático às instituições escolares, mas a 

fundação não contava com uma organização administrativa nem com recursos 

financeiros suficientes. Por este motivo, em 1970, através da Portaria Ministerial n° 

35/70, o sistema de coedição com as editoras foi implantado no Brasil (HÖFLING, 

2006). 

Em 1971, a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático foi extinta e, a partir 

desse ato, o Instituto Nacional do Livro, juntamente com as editoras, passou a 

promover a coedição dos livros didáticos no Brasil. Criou-se, então, o Programa do 

Livro Didático (PLID), para todos os níveis de ensino.  

Depois da dissolução da Colted em 1971, ainda conforme BIZZO (2012, 

p.10), o plano de ação para os livros didáticos foi progressivamente sendo 

transformado em serviço social, por meio do qual os estudantes que não podiam 

pagar seus livros eram atendidos de forma assistencial pelo governo. Mas nem 

sempre recebiam o livro adotado pelo professor, e geralmente a entrega era feita 

muito depois de iniciadas as aulas. 
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Através do Decreto nº 77.107/76, de 4/2/1976, a FENAME (Fundação 

Nacional de Material Escolar) sofreu algumas alterações e reformas com a 

responsabilidade de coedição dos livros didáticos e do aumento do número de 

triagem dos mesmos. Criou-se, assim, um mercado seguro para as editoras e para o 

governo federal, que conseguiu manter a distribuição gratuita de livros didáticos às 

escolas e bibliotecas públicas. 

Os recursos eram provenientes do fundo nacional de desenvolvimento da 

educação (FNDE), mas como este recurso era insuficiente, a grande maioria das 

escolas municipais foi excluída do programa de livros didáticos para o ensino 

fundamental. 

A quarta fase das políticas sobre o livro didático no Brasil, segundo 

Carmagnani (1999), aconteceu na década de 80, quando novas medidas 

governamentais foram implantadas, como a FAE (Fundação de Assistência ao 

Estudante), criada em 1983, cujo objetivo era desenvolver programas de apoio ao 

estudante, provendo: alimentação, livro didático, material escolar, bolsas de estudo, 

entre outros. Nesse mesmo ano, o PLID foi incorporado à FAE. A partir de 1984, o 

MEC passou a comprar livros das editoras e não mais a coeditá-los (HÖFLING, 

2006). 

Pelo Decreto-Lei n° 91.542, de 19/08/85, o PLID deu lugar ao Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e a seleção e distribuição dos livros didáticos 

ocorreram de maneira muito mais ampla. A preocupação do governo, porém, 

aumentou em relação à redução de gastos e, por esta razão, adotou-se a política de 

reutilizar os livros didáticos. De acordo com o Art. 208, Inciso VII, da Constituição 

Federal do Brasil, fica definido que o Livro Didático e o Dicionário da Língua 

Portuguesa são um direito constitucional do educando brasileiro. O mecanismo 

jurídico que regulamenta legalmente a questão do livro didático é o Decreto-Lei 

91.542/85 que implementou o Programa Nacional do Livro Didático, o qual, no seu 

artigo 2°, estabelece a avaliação rotineira dos mesmos.  

Depois do fim da ditadura militar em 1985, de acordo com Bizzo (2012), o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) visava distribuir livros didáticos a todos 

os alunos durante os oito anos de educação obrigatória. A prerrogativa da escolha 

de livros didáticos pelos professores foi garantida por um compromisso explícito de 

atingir todos os alunos das escolas públicas no período correto, de adotar livros 
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reutilizáveis e de assegurar uma constante avaliação de seu conteúdo. No entanto, 

os problemas já conhecidos, tanto do ponto de vista operacional como do ponto de 

vista de conteúdo, ainda aguardavam por uma solução adequada. A avaliação 

realizada por equipes especialmente contratadas, ainda na década de 1980, levou a 

resultados confiantes. Nesse período, alguns avaliadores classificaram os livros 

comprados pelo governo federal como portadores de excesso de informações, 

criticando-os, pois “a maioria dos assuntos é abordada a partir de classificações e 

definições formais, construídas pelo conhecimento acadêmico, não se considerando 

que os conhecimentos são diferentemente apreendidos nos diferentes estágios do 

desenvolvimento cognitivo”. Os analistas apontavam a existência de um suposto 

“vazio de informações” ou, então, criticavam os livros dirigidos a crianças pequenas 

por apresentarem a natureza dividida em três reinos, o que seria uma concepção 

ultrapassada, pois os livros de ciências deveriam apresentar, desde o início, os 

“cinco reinos”.  

Outras contradições eram evidentes, pois, ainda em conformidade com Bizzo 

(2012), uma das avaliações apontava para o fato de que os livros não valorizavam a 

ciência, havendo modesta referência a “hipóteses e teorias, conhecimento científico 

e aplicações tecnológicas”, enquanto outra dizia que os livros dirigidos aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental faziam uma apologia da Ciência e Tecnologia, 

chegando até a exagerar os benefícios trazidos pelos recentes avanços para todas 

as classes sociais.  

A Resolução/CD/FNDE n° 003, de 21 de Fevereiro de 2001, passou a ser o 

mecanismo que regula o Plano Nacional sobre o Livro Didático. O Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) criou várias comissões para a avaliação dos livros 

didáticos, na busca de uma melhor qualidade. Não obstante, esse processo tem sido 

lento ao longo dos anos, confrontando, por vezes, interesses editoriais que nada têm 

a ver com as novas orientações para se trabalhar o Ensino de Ciências.  

 

A pesquisa realizada em 10/12/2012 no site          

www.fnde.gov.br/index.php/pnld-historico facilita nosso entendimento, de forma 

cronológica e histórica, acerca dos assuntos relacionados ao livro didático de 1993 

até o ano de 2012: 
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1993 - A Resolução CD FNDE nº 6 vincula, em julho de 1993, recursos para a 

aquisição dos livros didáticos destinados aos alunos das redes públicas de ensino, 

estabelecendo-se, assim, um fluxo regular de verbas para a aquisição e distribuição 

daqueles. 

1993/1994 – São definidos critérios para avaliação dos livros didáticos, com a 

publicação “Definição de Critérios para Avaliação dos Livros Didáticos” 

MEC/FAE/UNESCO. 

1995 - De forma gradativa, volta à universalização da distribuição do livro didático no 

ensino fundamental. Em 1995, são contempladas as disciplinas de matemática e 

língua portuguesa. Em 1996, a de ciências e, em 1997, as de geografia e história. 

1996 - É iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para o 

PNLD, sendo publicado o primeiro “Guia de Livros Didáticos” de 1ª a 4ª série. Os 

livros foram avaliados pelo MEC conforme critérios previamente discutidos. Esse 

procedimento foi aperfeiçoado, sendo aplicado até hoje. Os livros que apresentam 

erros conceituais, indução a erros, desatualização, preconceito ou discriminação de 

qualquer tipo são excluídos do “Guia do Livro Didático”. 

1997 - Com a extinção, em fevereiro, da Fundação de Assistência ao Estudante 

(FAE), a responsabilidade pela política de execução do PNLD é transferida 

integralmente para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O 

programa é ampliado e o Ministério da Educação passa a adquirir, de forma 

continuada, livros didáticos de alfabetização, língua portuguesa, matemática, 

ciências, estudos sociais, história e geografia para todos os alunos de 1ª a 8ª série 

do ensino fundamental público. 

2000 - É inserida no PNLD a distribuição de dicionários da língua portuguesa para 

uso dos alunos de 1ª a 4ª série em 2001 e, pela primeira vez na história do 

programa, os livros didáticos passam a ser entregues no ano anterior ao ano letivo 

de sua utilização. Os livros para 2001 foram entregues até 31 de dezembro de 2000. 

2001 - O PNLD amplia, de forma gradativa, o atendimento aos alunos com 

deficiência visual que estão nas salas de aula do ensino regular das escolas 

públicas, através do fornecimento de livros didáticos em braille.  Atualmente, esses 

alunos são atendidos também com livros em libras, caractere ampliado e na versão 

MecDaisy. 

PNLD 2002:  
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Anos Iniciais – 1ª reposição e complementação (plena para 1ª série consumível). 

Anos Finais – distribuição integral. 

2002 - Com o intuito de atingir em 2004 a meta de que todos os alunos matriculados 

no ensino fundamental possuam um dicionário de língua portuguesa para uso 

durante toda sua vida escolar, o PNLD dá continuidade à distribuição de dicionários 

para os ingressantes na 1ª série e atende aos estudantes das 5ª e 6ª séries. Em 

2002, foi executado o PNLD 2003. 

 

PNLD 2003: 

Anos Iniciais – 2ª reposição e complementação (plena para 1ª série consumível). 

Anos Finais – 1ª reposição e complementação. 

2003 - O PNLD distribui dicionários de língua portuguesa aos ingressantes na 1ª 

série e atende aos alunos das 7ª e 8ª séries, alcançando o objetivo de contemplar 

todos os estudantes do ensino fundamental com um material pedagógico que os 

acompanhará continuamente em todas as suas atividades escolares. São 

distribuídos também exemplares do Atlas Geográfico para as escolas que possuem, 

concomitantemente, EJA e turmas de 5ª a 8ª série do ensino regular. É publicada a 

Resolução CD FNDE nº. 38, de 15/10/2003, que institui o Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM). Com execução em 2003, o PNLD 

2004 atendeu aos alunos do ensino fundamental. 

PNLD 2004: 

Anos Iniciais – distribuição integral. 

Anos Finais – 2ª Reposição e complementação. 

2004 – Para o PNLD 2005 foi feita aquisição e distribuição de livros didáticos para os 

alunos de 1ª a 4ª série, para reposição e complementação, e a última reposição e 

complementação do PNLD 2002 aos alunos de 5ª a 8ª série. O atendimento do 

Ensino Médio foi instituído progressivamente. Em 2004, seu primeiro ano de 

execução, foram adquiridos livros de matemática e português para os alunos do 1º 

ano do Norte e do Nordeste. 

Foram entregues, ainda, cerca de 38,9 milhões de dicionários aos estudantes, para 

uso pessoal. Sendo assim, aquele de propriedade do aluno, pode ser compartilhado 

como fonte de pesquisa com toda a família. Foram atendidos os alunos de 1ª série e 

aos repetentes da 8ª série. 
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Além disso, 2004 é o ano de criação de uma importante ferramenta para a execução 

do PNLD: o Siscort, sistema direcionado a registrar e controlar o remanejamento de 

livros e a distribuição da Reserva Técnica. No mesmo ano, o Siscort foi implantado 

em todos os estados, para atender às turmas de 1ª à 4ª série. 

 

PNLD e PNLEM 2005: 

Anos Iniciais – 1ª reposição e complementação (plena para 1ª série consumível). 

Anos Finais – distribuição integral. 

Ensino Médio – distribuição parcial (matemática e português para 1ª série do Norte e 

do Nordeste) 

2005 – Em caráter de reposição e complementação, são distribuídos livros didáticos 

de todos os componentes curriculares para os alunos do ensino fundamental, sendo 

plena a complementação dos livros consumíveis de 1º ano. No âmbito do PNLEM, 

houve distribuição de livros de português e matemática para todos os anos e 

regiões. 

Ainda naquele ano, foram incluídas no sistema Siscort as turmas de 5ª a 8ª série. 

A partir de 2005, a sistemática de distribuição de dicionários é reformulada, de 

maneira a priorizar a utilização do material em sala de aula. Assim, em vez de 

entregar uma obra para cada aluno, o FNDE fornece acervos de dicionários a todas 

as escolas públicas de 1ª a 8ª séries do ensino fundamental. As obras também 

passam a ser adaptadas ao nível de ensino do aluno. 

Dicionários do tipo 1 - com 1 mil a 3 mil verbetes, adequados à introdução das 

crianças a este tipo de literatura.  

Dicionários do tipo 2 - com 3,5 mil a 10 mil verbetes, apropriados a alunos em fase 

de consolidação do domínio da escrita. 

Dicionários do tipo 3 - com 19 mil a 35 mil verbetes, direcionados para alunos que já 

começam a dominar a escrita. 

As turmas de 1ª a 4ª séries recebem dicionários do tipo 1 e do tipo 2, enquanto as 

de 5ª a 8ª série recebem os do tipo 3. Os recursos para aquisição, distribuição e 

mixagem montam R$ 44.301.055,56, e a quantidade distribuída para cada etapa 

ocorre da seguinte forma: 

Tipo 1 - 281.783 acervos (2.536.047 livros) 

Tipo 2 - 237.406 acervos (2.136.654 livros) 
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Tipo 3 - 247.294 acervos (1.731.058 livros) 

PNLD e PNLEM 2006: 

Anos Iniciais – 2ª reposição e complementação (plena para 1ª série consumível). 

Anos Finais – 1ª reposição e complementação. 

Ensino Médio – distribuição parcial (matemática e português para todos os anos e 

regiões do país). 

2006 - Distribuição de livros didáticos de todos os componentes curriculares para o 

1ª segmento do ensino fundamental (1ª à 4ª série/1º ao 5º ano), no âmbito do PNLD 

2007, e a segunda reposição e complementação do PNLD/2004 (5ª à 8ª série/6º ao 

9º ano). No PNLEM houve reposição e complementação dos livros de matemática e 

português, distribuídos anteriormente, além da compra integral dos livros de biologia. 

Para os alunos que tem surdez e utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

houve distribuição (escolas de 1ª a 4ª série/ 1º ao 5º ano) do dicionário enciclopédico 

ilustrado trilíngue - Língua Brasileira de Sinais/Língua Portuguesa/Língua Inglesa. 

PNLD e PNLEM 2007: 

Anos iniciais – distribuição integral. 

Anos Finais – 2ª reposição e complementação. 

Ensino Médio – distribuição parcial (integral para biologia, além da reposição e 

complementação de matemática e português). 

2007 - O FNDE adquire 110,2 milhões de livros para reposição e complementação 

dos livros anteriormente distribuídos para os anos iniciais (sendo plena para 1ª série 

consumível) e distribuição integral para anos finais. 

Foram atendidos, no ano letivo de 2008, 31,1 milhões de alunos de 139,8 mil 

escolas públicas. Foram adquiridos, ainda, 18,2 milhões de livros para 7,1 milhões 

de alunos de 15,2 mil escolas públicas de ensino médio. Seguindo a meta 

progressiva de universalização do material para esse segmento, o atendimento é 

ampliado com a aquisição de livros de história e de química. 

Houve, ainda, distribuição de dicionários trilíngues de português, inglês e libras para 

alunos surdos das escolas de ensino fundamental e médio. Estes alunos integrantes 

de 1ª a 4ª série receberam, adicionalmente, cartilha e livro de língua portuguesa em 

libras e em CD-ROM. 

Com a publicação da resolução CD FNDE 18, de 24/04/2007, é regulamentado o 

Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos 



28 
 

(PNLA), para distribuição, a título de doação, de obras didáticas às entidades 

parceiras do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), com vistas à alfabetização e à 

escolarização de pessoas com idade de 15 anos ou mais. 

 

PNLD e PNLEM 2008: 

Anos Iniciais – 1ª reposição e complementação (plena para 1ª série consumível). 

Anos Finais – distribuição integral. 

Ensino Médio – distribuição parcial (integral para química e história, mais reposição 

e complementação de matemática, português e biologia). 

2008 – Para utilização em 2009, houve aquisição e distribuição, em caráter de 

complementação e reposição, dos livros didáticos anteriormente entregues aos 

alunos de todo o ensino fundamental (sendo plena para 1ª série consumível). No 

âmbito do ensino médio, houve atendimento integral, sendo incluídos os livros de 

física e geografia. A aquisição das obras distribuídas no ano anterior para esse 

segmento (química e história) foi em caráter de complementação e reposição. 

PNLD e PNLEM 2009: 

Anos Iniciais – 2ª reposição e complementação (plena para 1ª série consumível). 

Anos Finais – 1ª reposição e complementação. 

Ensino Médio – distribuição integral de matemática, português, biologia, física e 

geografia, além da reposição e complementação de química e história. 

2009 – Houve aquisição de 114,8 milhões de livros didáticos para 36,6 milhões de 

alunos da educação básica pública, para utilização a partir de 2010, representando 

um investimento de R$ 622,3 milhões. O maior volume de investimento foi 

direcionado às turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental (distribuição integral) e 

do 6º ao 9º ano (reposição e complementação), com 103,6 milhões de obras 

entregues. Os estudantes de ensino médio receberam 11,2 milhões de exemplares, 

como complementação e reposição. 

Ainda em 2009, foram investidos R$18,8 milhões na compra de 2,8 milhões de obras 

do PNLA, direcionadas à alfabetização de jovens e adultos a serem utilizadas no 

mesmo ano. Neste mesmo período, passaram a ser atendidos pelo Programa, além 

dos alunos das entidades parceiras do PBA, os alfabetizandos jovens e adultos das 

redes públicas de ensino. 
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São publicadas duas importantes resoluções. A primeira, CD FNDE nº. 51, de 

16/09/2009, regulamentando o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). O programa abrange o PNLA, visto que 

atende estudantes jovens e adultos também em sua fase de alfabetização. 

Já a segunda resolução, CD FNDE nº. 60, de 20/11/2009, estabelece novas regras 

para participação no PNLD: a partir de 2010, as redes públicas de ensino e as 

escolas federais devem aderir ao programa para receber os livros didáticos. A 

resolução 60 inclui ainda as escolas de ensino médio no âmbito de atendimento do 

PNLD, além de adicionar a língua estrangeira (com livros de inglês ou de espanhol) 

aos componentes curriculares distribuídos aos alunos do 6º ao 9º ano. Este 

componente curricular também foi inserido no ensino médio, com livros de inglês e 

de espanhol, além dos livros de filosofia e sociologia (em volume único e 

consumível). 

PNLD 2010: 

Anos Iniciais – distribuição integral. 

Anos Finais – 2ª reposição e complementação. 

Ensino Médio – 1ª reposição e complementação. 

2010 – Em 2010, para utilização a partir de 2011, foram investidos R$893 milhões 

na aquisição e na distribuição de 120 mil livros para todo o ensino fundamental. 

Houve reposição e complementação para anos iniciais, sendo plena para 

alfabetização linguística e matemática de 1º e 2º anos, e distribuição integral para os 

anos finais. Para esse segmento, foram distribuídos livros de língua estrangeira pela 

primeira vez. Para o ensino médio, foram investidos R$184 milhões para a aquisição 

e disseminação de 17 milhões de livros, para complementação e reposição da 

entrega integral realizada em 2009. 

Ainda em 2010, o atendimento ao EJA foi ampliado com a incorporação do PNLA ao 

PNLD EJA. Assim, passaram a ser atendidos os alunos do 1º ao 9º ano das escolas 

públicas e entidades parceiras do PBA. Nesse ano foram investidos R$20 milhões 

na aquisição e distribuição de mais de 2 milhões de livros direcionados à 

alfabetização. 
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Visando aprimorar a aprendizagem no ciclo de alfabetização, foram adquiridas, pela 

primeira vez, Obras Complementares para os alunos de 1º e 2º anos do ensino 

fundamental. 

Ainda em 2010, é publicado o Decreto nº. 7.084, de 27/01/2010, que dispõe sobre os 

procedimentos para execução dos programas de material didático: o Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE). 

PNLD 2011: 

Anos Iniciais – 1ª reposição e complementação (plena para alfabetização linguística 

e matemática de 1º e 2º ano) 

Anos Finais – distribuição integral (incluindo língua estrangeira). 

Ensino Médio – 2ª reposição e complementação. 

2011 – Em 2011, o FNDE adquiriu e distribuiu integralmente livros para o ensino 

médio, inclusive na modalidade Educação de Jovens e Adultos. O material foi 

utilizado inicialmente em 2012. Pela primeira vez, os alunos desse segmento 

receberam livros de língua estrangeira (inglês e espanhol) e livros de filosofia e 

sociologia (volumes únicos e consumíveis). Para os alunos do ensino fundamental, 

foram distribuídos os livros anteriormente escolhidos para reposição e 

complementação do PLND 2010 e do PNLD 2011. Os alunos de 1º e 2º ano 

receberam complementação plena dos livros de alfabetização linguística e 

alfabetização matemática. 

Foram distribuídos ainda livros para os alunos do ensino fundamental da Educação 

de Jovens e Adultos, conforme previa a Resolução CD FNDE nº. 51 de 2009. Com o 

investimento de R$ 140,6 mil reais, foram distribuídos 14,1 milhões de livros, 

atendendo a 5 milhões de alunos. 

PNLD 2012 (previsão de aquisição em 2011): 

Anos Iniciais – 2ª reposição e complementação (plena para alfabetização linguística 

e alfabetização matemática de 1º e 2º ano) 

Anos Finais – 1ª reposição e complementação (integral para língua estrangeira 

consumível) 

Ensino Médio – distribuição integral (incluindo língua estrangeira, filosofia e 

sociologia). 
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Após essa revisão na literatura, que nos mostrou em que contexto aconteceu 

a implementação dos livros didáticos no Brasil até 2012, passamos a discutir outras 

produções, a fim de refletirmos sobre a qualidade deste material. 

Para Megid Neto e Fracalanza (2003), os programas de melhoria da 

qualidade do livro didático brasileiro e de distribuição ampla para os estudantes de 

escolas públicas têm sido uma das principais ações do governo federal e seu 

Ministério da Educação desde a década de 30 do século passado. Tais programas 

consomem substanciais verbas públicas ministeriais, só perdendo para os 

programas de merenda. Ao mesmo tempo, pesquisadores acadêmicos vêm se 

dedicando há pelo menos duas décadas a investigar a qualidade das coleções 

didáticas, denunciando suas deficiências e apontando soluções para melhoria de 

sua qualidade. Podemos citar, por exemplo, os trabalhos de Pretto (1985), Mortimer 

(1988), Fracalanza (1993), Pimentel (1998) e Sponton (2000). No entanto, suas 

vozes – via de regra – não são ouvidas nem pelas editoras e autores de livros 

didáticos, nem pelos órgãos gestores das políticas públicas educacionais.  

Professores e professoras da educação básica, por sua vez, têm recusado cada vez 

mais adotar fielmente os manuais didáticos postos no mercado, na forma como 

concebidos e disseminados por autores e editoras. Fazem constantemente 

adaptações das coleções, tentando moldá-las à sua realidade escolar e às suas 

convicções pedagógicas. Dessa forma, esses professores acabam por reconstruir o 

livro didático adotado, o que não lhes agrada, dado o esforço despendido para tal 

reformulação sem o devido reconhecimento profissional, nem agrada aos editores e 

autores de livros didáticos, pois consideram que essas adaptações usualmente 

introduzem erros e equívocos nas obras editadas. (MEGID NETO; FRACALANZA, 

2003, p. 1). 

Bizzo (2000), em junho de 1996, em a “Ciência Hoje”, publicava de forma 

pioneira o relatório da avaliação de livros didáticos realizada pela Secretaria de 

Educação Fundamental do Ministério da Educação (MEC). Quase quatro anos 

depois, o mesmo autor apresenta um novo relatório, por um lado, para mostrar os 

progressos alcançados na educação em ciências no ensino fundamental do país e, 

por outro, alertar as autoridades para um grave problema: os erros apontados na 

avaliação do MEC, que conduziu à sua exclusão das escolas públicas, ainda 
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estavam presentes em livros didáticos utilizados em escolas de São Paulo e Minas 

Gerais.  

Além do aspecto conceitual, segundo Bizzo (2012 p.12), as avaliações 

também alcançaram o aspecto moral e chegaram a acusar livros de transmitir 

valores hostis ao meio ambiente, pois indicavam experimentos nos quais sementes 

de feijão eram plantadas, algumas privadas de luz, outras privadas de água. Isso 

seria “torturar as plantas”, e incutiria nos estudantes dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental valores ligados à exortação da devastação ambiental, desestimulando 

uma postura conservacionista, pois seria “um método que, em última instância, 

estimula a destruição da natureza. Só nos resta perguntar: de que adiantam depois 

as aulas de Ecologia, se, nas aulas de Ciências, estimulamos a destruição da 

natureza?” A crítica também se dirigia a exercícios nos quais o aluno deveria ligar 

ora um peixinho a um anzol, ora a espingarda certa que atingiria a cauda do peixe 

correspondente. Tal atividade estimularia o desenvolvimento de uma postura 

predatória. As conjecturas sobre as possíveis repercussões na formação moral de 

crianças pequenas ao realizar experimentos de germinação de feijão, ou exercícios 

ligando anzóis a peixes, corriam por conta das crenças íntimas dos críticos, estavam 

baseadas em evidências objetivas, que derivavam de um consenso entre 

educadores ou cientistas. Em outras palavras, os critérios de avaliação eram 

subjetivos, ou pelo menos não tinham sido tornados públicos e não emergiam de um 

consenso com base empírica. Não é de se espantar, portanto, que o resultado das 

avaliações não tivesse consequência prática, com a recusa de editores e autores em 

modificar seus textos em função dessas críticas. 

As aulas de ciências no Brasil, historicamente, têm sido dirigidas através dos 

livros didáticos, o que incita uma profunda reflexão sobre a qualidade do material 

editorial disponível.  A ausência de um contínuo aperfeiçoamento do educador 

associada à má formação acadêmica limita a busca de respostas exclusivamente no 

livro didático. De acordo com Bizzo (2012 p.13), os financiadores internacionais 

exigiam avaliação dos conteúdos, então o Ministério da Educação (MEC) expediu 

uma portaria com vistas a avaliar os dez livros mais vendidos em todas as matérias. 

Essa portaria constituiu uma comissão com professores universitários convidados, a 

qual estabeleceu ações relacionadas à avaliação dos livros didáticos, explicitando 

parâmetros públicos de julgamento. No entanto, novamente, não foram adotados 
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critérios consensuais que emergissem de evidências empíricas e científicas. Foram 

objeto de avaliação as interpretações dadas às menções, explicitas ou implícitas, 

sobre natureza, matéria, espaço, tempo, transformações, seres vivos, corpo 

humano, saúde, ciência, tecnologia e vida cotidiana. A ênfase dos relatórios finais 

recaía em um exercício semiótico experimental, no qual os avaliadores depreendiam 

o resultado comunicativo final do livro didático, com base nos textos e ilustrações, 

bem como nas atividades propostas a alunos e professores. 

Como resultado, todos os livros de Ciências, sem exceção, foram reprovados, 

sem que, no entanto, esta decisão pudesse ser sustentada na justiça. Para Bizzo 

(2012 p.14), os detentores dos direitos autorais argumentavam que a avaliação era 

um simples exercício acadêmico, expressando apenas preferências e convicções 

pessoais dos críticos. Novamente não foram apresentadas referências bibliográficas 

que comprovassem, por exemplo, que realizar atividades de experimentação na 

escola induz o aluno a desenvolver estereótipos, preconceitos e equívocos 

conceituais e epistemológicos. 

Ainda segundo Bizzo (2012 p.14), a Constituição Federal, em seu art. 206 II e 

III, estabelece que o ensino deva, obrigatoriamente, ser ministrado com base em 

determinados princípios, e entre eles figura a liberdade de aprender e ensinar, ao 

lado do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; mas a posição do MEC 

restou indefensável. Mesmo com a reprovação o MEC não podia, por força de 

princípios constitucionais, deixar de comprar os livros didáticos alegando que estes 

poderiam incutir uma visão “positivista” de Ciência. 

Em Carneiro, Santos e Mól (2005), verificamos que apesar dos avanços 

tecnológicos e da enorme variedade de materiais curriculares atualmente 

disponíveis no mercado, o livro didático continua sendo o recurso mais utilizado no 

ensino de ciências. Essa centralidade lhe confere status e funções privilegiadas, na 

medida em que é através dele que o professor organiza, desenvolve e avalia seu 

trabalho pedagógico de sala de aula. Para o aluno, o livro é um dos elementos 

determinantes da sua relação com a disciplina, como afirma Santomé (1998, apud 

CARNEIRO; SANTOS; MÓL, 2005, p. 3): “a lembrança que grande parte das 

pessoas tem de disciplinas cursadas está relacionada a livros didáticos (...).” Essa 

peculiaridade também condicionará suas avaliações, expectativas e interesses pelas 

áreas de conhecimento relacionadas ao livro didático. 
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 É importante mencionar, aqui, o guia PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático) 2011 do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), 

orientador das escolhas feitas pelos professores do ensino público para a aquisição 

dos livros utilizados em 2012, que é usado pelas editoras para prepararem as suas 

coleções a fim de passarem pelo processo de avaliação. Para isso, existem critérios 

eliminatórios comuns a todas as disciplinas, que estão publicadas tanto no edital 

quanto no guia PNLD 2011, segundo o qual, os livros didáticos só podem ser 

aprovados se atenderem aos seguintes quesitos: 

 

1. Respeito à legislação, às diretrizes e às normas oficiais relativas 
ao ensino fundamental; 
2. Observância de princípios éticos necessários à construção da 
cidadania e ao convívio social republicano; 
3. Coerência e adequação da abordagem teórico-metodológica 
assumida pela coleção, no que diz respeito à proposta didático-
pedagógica explicitada e aos objetivos visados; 
4. Correção e atualização de conceitos, informações e 
procedimentos; 
5. Observância das características e finalidades específicas do 
manual do professor e adequação da coleção à linha pedagógica 
nele apresentada; 
6. Adequação da estrutura editorial e do projeto gráfico aos objetivos 
didático-pedagógicos da coleção.  

(BRASIL, 2010, p. 40) 

 

Também no PNLD 2011 são apresentados alguns critérios classificatórios que 

especificamente as coleções de Ciências devem contemplar: 

1. Propostas de atividades que estimulem a investigação científica, 
por meio da observação, experimentação, interpretação, análise, 
discussões dos resultados, síntese, registros, comunicação e de 
outros procedimentos característicos da Ciência; 
2. Temas de estudo, atividades, linguagem e terminologia científica 
adequada ao estágio de desenvolvimento cognitivo dos estudantes; 
3. Iniciação às diferentes áreas do conhecimento científico, 
assegurando a abordagem de aspectos centrais em física, 
astronomia, química, geologia, ecologia e biologia (incluindo 
zoologia, botânica, saúde, higiene, fisiologia e corpo humano); 
4. Articulação dos conteúdos de Ciências com outros campos 
disciplinares; 
5. Produção do conhecimento científico como atividade que envolve 
diferentes pessoas e instituições às quais se faz necessário dar os 
devidos créditos; 
6. Textos e atividades que colaborem com o debate sobre as 
repercussões, relações e aplicações do conhecimento científico na 
sociedade, buscando uma formação para o pleno exercício da 
cidadania; 
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7. Orientação para o desenvolvimento de atividades experimentais 
factíveis, com resultados confiáveis e interpretação teórica correta; 
8. Incentivo a uma postura de respeito ao ambiente, sua conservação 
e manejo corretos; 
9. Orientações claras e precisas sobre os riscos na realização dos 
experimentos e atividades propostos visando garantir a integridade 
física de alunos, professores e demais pessoas envolvidas no 
processo educacional; 
10. Propostas de atividades que estimulem a interação e participação 
da comunidade escolar, das famílias e da população em geral; 
11. Propostas de visitas a espaços que favoreçam o 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (museus, 
centros de ciências, universidades, centros de pesquisa e outros); 
12. Propostas de uso de tecnologias da informação e comunicação.  

(BRASIL, 2010, p. 40) 

 

Em trabalho de pesquisa, Megid Neto e Fracalanza (2003) analisam a 

temática do livro didático para o ensino de ciências no Brasil e apresentam 

alternativas a este recurso, tendo em conta: as atuais características dos manuais 

didáticos; os usos dos compêndios escolares pelos professores; as novas propostas 

curriculares para o ensino de Ciências; os resultados da pesquisa educacional sobre 

o ensino de Ciências e sobre os livros didáticos no Brasil. A pesquisa foi realizada 

com 180 professores de Ciências de escolas públicas do ensino Fundamental, de 

diversas regiões de Campinas-SP, e foram analisadas concepções e práticas 

desses professores sobre o livro didático de Ciências. Nessa pesquisa, os autores 

ainda analisaram as concepções e práticas de professores sobre o livro didático de 

Ciências e sobre quais critérios esses professores utilizam para suas escolhas – 

concluíram que os professores usam os livros didáticos para três finalidades 

principais: a) como fonte para planejar e preparar suas aulas; b) como apoio às 

atividades de ensino-aprendizagem em sala de aula ou em atividades 

extraescolares; c) como fonte bibliográfica para aperfeiçoamento. 

Cassab e Martins (2008), a partir da contribuição teórico-metodológica da 

análise de discurso francesa, investigaram os sentidos que professores de Ciências 

atribuem ao livro didático em um contexto de escolha do material, compreendendo 

essas significações na relação com o discurso da política do livro didático e da 

formação docente. Constatou-se que são plurais os sentidos atribuídos a um mesmo 

critério de seleção do material didático, assim como para diferentes critérios, 

entrelaçando-se nos processos de significação diversas imagens de aluno e ensino.  
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As autoras concluem que são muitas as significações que os professores de 

Ciências têm para a seleção do material didático, ou seja, apresentam significações 

que apontam a linguagem, os aspectos visuais, os erros conceituais, como 

indicadores para a seleção, mas todas estas significações estão sempre 

relacionadas ao aluno, ou seja, o professor pensa antes em quem é seu aluno, para 

depois escolher seu livro didático.  

De acordo com Carneiro, Santos e Mol (2005) e Bizzo (2007), o livro didático 

de Ciências se constitui a principal ferramenta utilizada pelos professores nas suas 

aulas, mostrando a importância atribuída pelos docentes àquele material, incluindo 

seu papel estruturante e estruturador nas atividades em sala de aula (MARTINS, 

2003); ou seja, o professor organiza, a partir do livro didático de ciências, as tarefas, 

trabalhos e até mesmo as pesquisas a serem executadas por seus alunos. 

Para Colombo e Magalhães Júnior (2008), o livro didático é de suma 

importância tanto para as escolas públicas quanto para as particulares, pois é um 

recurso metodológico que pode proporcionar ao aluno uma visão crítica da 

sociedade que o cerca. Sendo, então, um dos recursos mais antigos que auxiliam o 

trabalho do professor em sala de aula, seu conteúdo tanto pode formar quanto 

deformar um discente, dependendo da compreensão de cada um e, também, da 

estrutura do livro. Os conteúdos de ensino presentes nos livros didáticos são 

conjuntos de conhecimentos, habilidades, hábitos, modo valorativo e atitudes de 

atuação social, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a 

assimilação ativa e a aplicação pelos alunos em sua vida prática. Englobam, 

portanto, conceitos, ideias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, 

modos de atividade, métodos de compreensão, aplicação e hábitos de convivência 

social. 

O livro didático é entendido como um material impresso, estruturado, 
destinado ao processo de aprendizagem ou formação acadêmica, 
sendo utilizado de forma sistemática. É possível, a partir daí, 
distingui-lo de outros livros e materiais escolares, como os textos-
base, as antologias e os livros de referência. (MARTINS, SALES & 
SOUZA, 2009, pág. 13). 

  

Em trabalho de pesquisa realizado por Mantovani (2009), analisou-se a 

importância da avaliação do livro didático feita pelos programas de governo e o 

impacto desse processo na qualidade de ensino na escola pública. A partir de 

levantamento bibliográfico e análise documental, como editais de convocação para o 
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programa, guias de livros didáticos aprovados e textos acadêmicos relacionados ao 

tema, pode-se perceber avanços na qualidade editorial e no conteúdo das obras 

distribuídas para escolas da rede pública do Brasil.  

 O artigo de Cruz (2010) apresenta os programas federais do livro 

implementados pelo FNDE, mediante uma retrospectiva histórica de seu processo 

de implantação e da indicação das principais polêmicas que envolvem o livro 

didático, como política pública, no País. Esse trabalho foi desenvolvido a partir da 

revisão da literatura sobre a temática e de estudo das leis federais e das Resoluções 

do FNDE que orientam os programas do livro. Os resultados dessa pesquisa 

reforçam a relevância desta política para a qualificação da escola pública, mas 

também indicam que tal política é permeável aos interesses econômicos privados, 

os quais contribuem, historicamente, para conformar a política do livro no Brasil.

 O trabalho de Nuñez (2012) discute a sistemática da seleção de livros 

didáticos para o Ensino de Ciências no Ensino Fundamental. Defende o 

envolvimento do professorado nessa sistemática de forma consciente, assumindo 

uma postura profissional que privilegie a perspectiva de aprendizagem dos alunos 

(as). Nesse sentido, os/as professores(as) devem ter um domínio de saberes a 

serem mobilizados para assumir a responsabilidade ética de conseguir selecionar os 

livros didáticos, ademais de estarem capacitados para avaliar as possibilidades e 

limitações daqueles recomendados pelo MEC. O estudo objetivou validar uma guia 

de análises dos citados livros pelo(a) professor(a). Metodologicamente privilegiava-

se a análise dos relatórios dos trabalhos desenvolvidos pelos (as) professores (as), 

em serviço para tal fim, durante três períodos diferentes, sendo um total de 230 

professores (as), alunos(as) em formação do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

da UFRN, e 154 livros didáticos. 

A partir dos relatórios do trabalho desenvolvido pelos grupos de análise dos 

livros didáticos para o ensino de Ciências, chegou-se aos resultados mais 

expressivos, os quais possibilitaram refletir sobre a "guia de análises" e o grau de 

preparação dos professores para a atividade de análise dos livros. Os resultados 

mais significativos alcançados são os seguintes: Os grupos de trabalho (100%) 

diferenciam as formas de se trabalhar os conteúdos conceituais nos livros. Os 

professores podem distinguir quando os conceitos aparecem de forma declarativa e 

quando eles aparecem como resultado de uma atividade de construção dos novos 
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significados, que consideravam as "ideias prévias dos alunos" e a "aura conceitual" 

associada a cada conceito. Assim, os professores puderam avaliar como é possível 

se trabalhar a formação de conceitos ligados aos procedimentos nos quais essas 

ideias podem operar, em relação às formas tradicionais, nas quais os conceitos 

"caem do céu". A reflexão sobre os livros nesse item evidencia a importância de se 

considerar a “aura conceitual” associada a cada conceito. (GIORDAM e DE VECHI, 

1996). A observação sobre como os livros utilizam a história da ciência possibilitou 

se discutir a importância e possibilidades dessa ferramenta no seu ensino, como 

elemento de motivação, para criar uma imagem mais real e positiva sobre a sua 

natureza, o trabalho dos cientistas, nas crianças, tão influenciada pelas 

representações do senso comum em relação a essa questão. Os professores, no 

trabalho dos grupos, sob a orientação da guia de análises, avaliaram como era 

trabalhada nos livros didáticos a problemática da contextualização, muitas vezes 

confundida com a "ilustração" ou "exemplo". Uma dificuldade apresentada, que 

limitou uma reflexão mais crítica, são os saberes, por vezes limitados, dos 

professores sobre as relações entre o conhecimento científico, o senso comum e o 

saber popular. (LOPES, 1999). 

Foi uma oportunidade para se discutir como o livro pode orientar a 

contextualização do conhecimento e como é tarefa do professor organizar atividades 

de aprendizagem nesse sentido, considerando a conjuntura real das crianças. Um 

importante argumento foi levantado: a necessidade de se compreender as relações 

dialéticas entre o singular (o contexto local) e o universal, em relação às 

problemáticas globais das ciências, as tecnologias, as sociedades. 

Numa avaliação dos tipos de exercícios apresentados nos livros didáticos 

para o ensino de ciências, os (as) professores (as) revelaram como as tarefas 

respondem mais a exercícios de fixação, de memorização, que a "verdadeiros 

problemas". Não aparecem "problemas abertos" (GARRET, 1998), como situações 

problemas (NÜÑEZ e FRANCO, 2001), que possibilitam aproximar o ensino daquela 

à lógica da ciência e do cotidiano. Os grupos dos docentes, nos relatórios de 

trabalho, apontaram para uma aproximação inicial na compreensão das "tarefas" 

como "célula" do processo didático, as quais revelam as bases epistemológicas do 

desenvolvimento da aprendizagem no livro didático. O fato dos educadores poderem 

pensar sobre as atividades no material didático possibilitou refletir sobre suas 
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próprias práticas e rotinas orientadas pelas obras, face às quais reconheceram a 

necessidade de assumir uma postura crítica. 

A discussão sobre as ilustrações dos livros didáticos foi objetivo de 

inquietações nos professores ao reconhecer que, geralmente, na prática de seleção 

dos livros didáticos, a qualidade gráfica prevalece ao conteúdo, na luta de selecioná-

los. Esta tem sido uma ação tão consolidada que implica uma "verdadeira ruptura 

didática", a fim de compreender o papel das ilustrações nos livros para o ensino de 

ciências para as crianças. Tradicionalmente as figuras, os gráficos e diagramas nos 

livros didáticos de Ciências são utilizados como ilustrações para facilitar a 

compreensão dos conteúdos teóricos, e na atualidade muitos livros procuram com 

seu auxílio contextualizar ou vincular à prática esses conhecimentos teóricos. 

Os professores geralmente tendem a supervalorizar a qualidade das figuras 

no momento de seleção do livro didático de ciências. Como explica Carneiro (1997), 

as imagens podem constituir um bom recurso para facilitar a aprendizagem dos 

conhecimentos, mas deve ser compreendida a relação entre o texto escrito e 

ilustrações, as quais também têm por vezes um caráter científico. Nos livros 

didáticos do ensino fundamental muitas vezes esta relação está invertida, 

privilegiando um excesso de ilustração e limitando as funções dos textos escritos na 

aprendizagem. As figuras podem constituir-se em obstáculos epistemológicos 

quando reforçam as ideias do senso comum e dificultam a construção do 

conhecimento científico (BACHELAR, 1995). Assim, pois, elas devem representar o 

objeto de estudo nas suas características essenciais, possibilitando ao aluno 

diferenciar o essencial do supérfluo. 

Aprender Ciências é uma atividade complexa, pois ela se fundamenta em 

"modelos teóricos" construídos para explicar os fatos e fenômenos, e supõe a 

familiarização e o uso de forma significativa de símbolos, instrumentos e abstrações, 

as quais Ogborn et al (1996) chamam de "entidades do conhecimento". A ciência 

escolar deve considerar as relações que existem entre a linguagem das ciências e a 

linguagem do cotidiano. Nesse processo, a aprendizagem passa do plano da 

familiarização ao plano conceitual (enquanto abstrações, que representam modelos). 

Essa situação resulta ainda mais complexa quando a Ciência dos cientistas se 

reelabora como "ciência escolar" para o público infantil. Geralmente essa 

reelaboração implica simplificações em extremo que podem "vulgarizar o 
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conhecimento científico". Ausubel (1989) aponta que a forma de apresentação do 

conteúdo nos livros corresponde a uma visão linear e hierárquica do conhecimento, 

que dificultam a construção significativa dos novos saberes, identificando a ausência 

de "mapas conceituais". Todavia, os livros que procuram uma aprendizagem, 

orientados pelos PCN, ainda trabalham de forma fragmentada o conteúdo, por 

unidades temáticas, com limitadas relações entre os temas, o que significa separar 

"o meio ambiente" do "corpo humano e saúde", bem como dos "recursos 

tecnológicos". Assim não aparecem atividades que estimulem o trabalho 

interdisciplinar, orientado à compreensão da complexidade do ser e do saber 

(MORIN, 1996). 

O modelo de apropriação formal se identifica com a aprendizagem 

"tradicional". O modelo de aprendizagem que tem como bases teóricas as ideias de 

J. Piaget e P. Ausubel, enquanto modelo por "construção", assume a concepção 

construtivista como "mudança conceitual" (POZO, 1996). No trabalho de Nuñez 

(2012) a categoria "outros" da tabela responde a modelos identificados como 

"pseudo-construtivismo". O item da "guia de análises", no qual os professores 

durante os três anos manifestaram maior fragilidade, é a unidade na qual deviam 

analisar os erros conceituais e metodológicos presentes nos livros didáticos. Os 

resultados apontam para as limitações dos professores para identificar erros 

conceituais contidos naqueles. A reflexão dessa problemática revelou o fato de 

maior parte dos docentes ter estudado o conteúdo das Ciências pelos próprios livros 

que utilizam com seus alunos, por vezes acompanhadas de uma guia do livro para 

seu uso próprio. Essa situação é resultado, dentre outros fatores, da pouca atenção 

que os cursos de Pedagogia dão os conteúdos das Ciências, como saberes a serem 

do domínio dos docentes. Shulman (1986), de forma autocrítica, reconhece que os 

"pedagogos têm estudado todos os fatores que influenciam no ato educativo a 

exceção do conteúdo a ensinar." As pesquisas no campo da Didática das Ciências 

(Gil Perez,1998) têm apontado como a principal dificuldade para a investigação no 

ensino de Ciências a fragilidade no domínio do conteúdo a ensinar. A partir de 

estudos sobre os erros conceituais nos livros didáticos de Ciências foi possível 

revelar alguns desses equívocos nas obras analisadas pelos professores, a fim de 

romper o "círculo vicioso" de "aprender pelo livro que ensinamos", motivando a 

busca em outras fontes que possibilitem refletir sobre os conceitos contidos 
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naqueles. Os relatórios de trabalho mostraram como todos os livros analisados 

"ignoram" o caráter do modelo do conhecimento científico, apresentando-se como a 

realidade e com um maior status epistemológico em relação a outros tipos de 

saberes. Os professores poderão refletir a importância de se conhecer essas 

relações a fim de trabalhar o ensino de Ciências segundo as novas orientações da 

Didática das Ciências. 

Nos três anos da pesquisa de Nuñez (2012), foi unânime pelos (as) 

professores (as) a avaliação positiva do trabalho desenvolvido com o "guia de 

análises” dos livros didáticos. Sua participação no estudo como sujeitos ativos 

possibilitou questionar um hábito ou rotina baseado na "metodologia da 

superficialidade": como é o processo de seleção dos livros, realizado de forma 

espontaneísta e com limitadas referências teóricas. Os (as) professores (as) 

reconheceram a necessidade de aprofundar os estudos dos conteúdos disciplinares 

das Ciências - questão que se revela como um obstáculo para o trabalho de análises 

dos livros -, assim como em referência e pesquisas da Didática das Ciências. 

Concluindo, o docente deve estar preparado não só para selecionar os livros de uma 

"lista" organizada por "especialistas", como também para saber lidar com os erros 

presentes naqueles ao alcance de seus alunos. Essa situação mostrou que a 

questão do livro didático ultrapassa a seleção para incorporar também o preparo do 

professor para trabalhar com esse material, capacitado para participar como 

profissional, com seus saberes e competências nesta atividade que não pode ser 

delegada com exclusividade a um grupo de especialistas monopolizadores de 

conhecimentos específicos. 

Aos docentes têm que ser dada a oportunidade de dominar esses saberes, se 

é desejável que o trabalho com o Livro Didático para ensinar Ciências se transforme 

numa atividade profissional deles. 

A pesquisa de Nuñez (2012) possibilitou validar a "guia de análises" dos livros 

didáticos para o ensino de Ciências como uma referência que pode passar a formar 

parte da "base de conhecimento" para o trabalho do (a) professor (a) como 

especialista. Não se propõe uma "receita" para analisar as obras, e sim uma 

orientação a mais, dentre outras, para os docentes terem referências vindas das 

pesquisas das quais eles participam, e nas quais podem encontrar saberes para a 

construção/reconstrução de competências profissionais. 
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De acordo com Paraná (1991), na reestruturação da Proposta Curricular, 

recomenda-se ao professor uma análise dos livros didáticos disponíveis e sua 

correspondência com o documento norteador, uma vez que muitos têm chegado às 

mãos do educador de forma descontextualizada, contendo falhas e erros 

conceituais. A ausência de um contínuo aperfeiçoamento do educador, associada à 

má formação acadêmica, limita a busca de respostas exclusivamente naquele 

material. É importante salientar que o docente não deve se deixar dominar por esse 

recurso, como se fosse uma “tábua de salvação” única, permitindo que ele substitua 

sua ação pedagógica.  As críticas direcionadas ao livro didático referem-se aos 

textos ali apresentados, muitas vezes impregnados de ideologias, conferindo um 

caráter superficial ao conhecimento científico e cultural, tornando-se cada vez mais 

distantes da construção do conhecimento que o educando poderia elaborar através 

do seu desempenho intelectual, do convívio com outras instituições sociais (família, 

grupo de amigos, etc.), do acesso a recursos educativos e tecnológicos mais 

avançados, etc..  

Considerando a faixa etária do aluno, a quem se destina o conteúdo a ser 

desenvolvido, é essencial que o que está impresso no livro didático e que será 

estudado seja pertinente, socialmente relevante e acessível.  

Deve-se estar atento a alguns aspectos que muitas vezes não têm relação 

com o real vivido do educando, dentre os quais é possível destacar: 

a. preconceito: concepção de homem e mulher e seus papéis na sociedade, 

classificação rotulante (cor, idade, altura, etc.);  

b. ilustrações: estas muitas vezes apresentam-se de forma grosseira, 

imprecisas, incorretas ou superficiais, dificultando o entendimento do aluno.  

A visão antropocêntrica (homem como centro) que permeia os livros didáticos 

insere o homem num plano superior, rotulando animais em nocivos ou benéficos, 

sem que estes sejam trabalhados numa perspectiva mais ampla, em relação às suas 

interações, no e com o meio, e com o próprio homem. O corpo humano, por sua vez, 

é tratado nos livros didáticos desvinculado de sua condição de sistema total com 

relação a sua constituição biológica, seus processos físico-químicos e sua dimensão 

no âmbito sócio cultural, político e econômico.  

É também visível a fragmentação dos aparelhos e sistemas orgânicos, 

impedindo que o aluno tenha uma visão do seu conjunto, das interações resultantes 
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enquanto corpo, reforçando o mesmo modelo de funcionamento para este, de uma 

sociedade pautada em estereótipos, reproduzindo a relação exploratória capital-

trabalho, da sua forma atrasada, ainda fundamentada na exploração do corpo físico. 

Sabemos que nos dias atuais este trabalho penoso está sendo cada vez mais 

substituído pelas máquinas, e os recursos intelectuais estão sendo exigidos de 

forma progressiva (ao invés da força bruta das partes de um corpo humano, que é 

capaz de exercitar outras funções além do desempenho de sua condição física), 

num processo ideológico que a grande maioria dos livros didáticos vem 

reproduzindo.  

A sexualidade também é reduzida a meras ilustrações do aparelho reprodutor, 

sendo realçada apenas em sua funcionalidade biológica, normalmente reprodutiva e 

com base em estereótipos dos papéis sexuais, ficando de lado os aspectos bio-

psíquicos e sociais, e, o que é pior, passa ao largo do seu desenvolvimento, que é a 

própria história do desenvolvimento humano, com suas transformações e resultados.  

A Educação Ambiental é tratada como conteúdo exclusivo da Ecologia, dentro 

de uma abordagem memorística e técnica, não incorporando ao conhecimento os 

próprios avanços acontecidos em relação à questão ambiental, à inter-relação com 

outras disciplinas e, às dimensões sociais, econômicas, culturais e tecnológicas, não 

integrando uma visão sistêmica. Esta visão fica totalmente ausente, a qual dá 

fundamento à inter-relação dos componentes biológicos e meio físico e social, 

estruturados em uma mesma unidade.  

Bellini (2006), em seu artigo “Avaliação do conceito evolução nos livros 

didáticos”, apresenta considerações sobre a teoria da argumentação e sobre o papel 

das metáforas na passagem da linguagem das ciências para a linguagem dos livros 

didáticos. O texto analisa o conceito de evolução em 12 livros didáticos e indica que 

as metáforas pedagógicas ali presentes reduzem a evolução a noções não 

científicas. A autora inicia sua introdução com a seguinte questão: “Como se dá a 

transposição das ideias, das noções e dos conceitos das ciências para os livros 

didáticos?”. Para muitos estudiosos, esta passagem estabelece alguns problemas 

que merecem avaliações metodológicas. Pretto (1985) e Bizzo (2000) indicam erros 

conceituais, alguns demasiadamente grosseiros, sem qualquer conexão com o 

vocabulário das ciências. Daisy Lara de Oliveira (1992) aponta, nos livros didáticos 

de ciências, a visão antropocêntrica da natureza que orienta a classificação dos 
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seres vivos em úteis, nocivos, selvagens, domésticos ou outras categorias como 

animais importantes, devoradores, gangues, ovelhas negras. Aponta, também, para 

o desconhecimento da biologia evolutiva que faz com que os autores de livros 

didáticos deturpem as explicações paleontológicas em prol de supostas histórias dos 

animais. Renato José de Oliveira (1992) discute duas concepções básicas que 

aparecem nos livros de ciências, para ele, equivocadas. A primeira, lírica, mostra a 

ciência como uma história romântica: com começo, meio e fim, certinha e bem 

sucedida. A segunda concepção é a de solilóquio, uma prática muito comum em 

sala de aula. Trata-se da aula em que o professor conversa consigo mesmo; ou 

seja, ele conta, para si, as histórias das ciências ou as suas definições, repetindo o 

que já sabe. Os problemas apresentados por esses autores denunciam que a 

comunicação didática das ciências padece de muitos males: distorções nos 

enunciados, interpretações errôneas dos conceitos científicos e concepções 

estranhas a elas. De tudo isso, podemos afirmar que resta para os alunos um 

universo científico sem a instrumentação intelectual própria do mundo das ciências, 

os problemas, as hipóteses de investigação, um vocabulário específico com 

conceitos pertinentes à área que se estuda. O artigo discute a passagem do 

conhecimento científico para a situação de difusão ou de ensino, investigando o 

conceito de evolução, a partir da teoria da argumentação enfatizada por Contenças 

(1999), no estudo sobre a eficácia das metáforas na genética. 

Com o foco nas pesquisas realizadas sobre o material didático para o ensino 

de ciências, Aguiar (2006) aponta para a necessidade de produção de um 

conhecimento/pesquisa que avance na apreensão das formas de pensar, sentir e 

agir dos professores. Sendo assim, esta pesquisa tem como objetivo apreender as 

significações dos professores de ciências da rede escolar SESI-SP sobre o material 

didático de ciências, para que, de posse desse conhecimento, criemos formas de 

intervenção que contribuam para a formação desses profissionais.  

Recorrendo a Vygotski (2001 apud AGUIAR, 2006, p. 13) podemos afirmar 

que as palavras/signos são o nosso ponto de partida. Para compreender a fala de 

alguém, não basta apreender suas palavras, é preciso apreender seu pensamento, 

sempre emocionado. Desse modo, esta pesquisa tomará as falas dos sujeitos como 

ponto de partida, para, a partir delas, caminharmos em busca dos significados e 

sentidos constituídos.  
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3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

 

Ao iniciarmos este capítulo teórico sobre o ensino de Ciências, temos que 

compreender o que diz Carvalho (2006, P.1), para o qual ensino e aprendizagem 

são dois conceitos que têm ligações bastante profundas; fazer com que esses dois 

conceitos representem as duas faces de uma mesma moeda ou as duas vertentes 

de uma mesma aula é, e sempre foi, o principal objetivo da didática. Como nos 

mostra Moura (2001), a possibilidade de organizar o ensino de modo que permita a 

melhoria da aprendizagem é uma premissa da didática desde Comenius (1592-

1604). Assim a Didática, isto é, a área do conhecimento que procura dar respostas 

às questões: “por quê?” “o que?”, “para quem?” e “como se ensina?”, deve 

transformar-se na mesma razão e na mesma direção do entendimento de como se 

aprende. Esses conceitos de ensino e de aprendizagem, principalmente quando 

aparecem ligados às Ciências, sofreram muitas modificações a partir de meados do 

século XX. 

Por isso, é importante revermos as propostas de mudanças referentes ao 

ensino de Ciências entre 1950 e 1985, apresentando algumas das transformações 

do currículo escolar e as mudanças do papel atribuído às disciplinas científicas na 

formação dos alunos. 

No período de 1950 a 1960, de acordo com Krasilchik (1987), o ensino de 

Ciências refletiu a situação do mundo ocidental após a Segunda Guerra Mundial. A 

industrialização, os desenvolvimentos tecnológicos e científicos que vinham 

ocorrendo provocaram choques no currículo escolar. Os cientistas que ocupavam 

uma posição de prestígio viam no campo educacional uma importante área potencial 

de influência nos países que saíam de uma conflagração recente. A situação 

brasileira daquela época representa o que ocorreu em países periféricos, mas 

também profundamente atingidos pela guerra. Vivia-se uma fase de industrialização 

e de movimentação política resultante da luta contra governos ditatoriais. O curso 

ginasial propedêutico tinha como fim a formação dos futuros universitários. No 

cenário educacional, as propostas de transformação provinham ainda do manifesto 

dos Pioneiros da Educação Nova (1932), cujas ideias eram analisadas para 

discussão do projeto de lei sobre “Diretrizes e Bases da Educação Nacional”. Uma 
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das mudanças pretendidas era substituir os chamados métodos tradicionais por uma 

metodologia ativa. 

Entre 1960 e 1970, de acordo com Krasilchik (1987), o desenvolvimento 

industrial e a consequente prosperidade não garantiram a paz esperada pelo mundo. 

Após a euforia da vitória dos aliados, passou-se a um confronto entre o ocidente e o 

mundo socialista, podendo a década de 60 ser caracterizada pela Guerra Fria. Uma 

das importantes transformações ocorridas a partir dos anos sessenta na estrutura 

curricular do ensino de Ciências deveu-se, como é natural, às transformações 

políticas e sociais que se sucederam naquela época. Nesse período, os grandes 

projetos passaram a incorporar mais um objetivo, ou seja, permitir a vivência do 

método científico como necessário à formação do cidadão, não se restringindo mais 

apenas à preparação do futuro cientista. Essa nova postura marca uma diferença 

fundamental em relação às etapas anteriores. Começava-se, assim, a se pensar na 

democratização do ensino destinado ao homem comum, que tinha que conviver com 

o produto da Ciência e da Tecnologia e do qual se requeria conhecimento, não 

apenas como especialista, mas também como futuro político, profissional liberal, 

operário, cidadão enfim. Grandes alterações no ensino de Ciências aconteceram, 

vinculando o processo intelectual à investigação científica, quando, até então, o que 

se enfatizava era a observação para constatação de fatos e a manipulação de 

equipamento. A mudança valorizava a participação do aluno na elaboração de 

hipóteses, identificação de problemas, análise de variáveis, planificação de 

experimentos e aplicação dos resultados obtidos. 

Quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, o 

cenário escolar era dominado pelo ensino tradicional, ainda que esforços de 

renovação estivessem em processo. Aos professores, cabia à transmissão de 

conhecimentos acumulados pela humanidade, por meio de aulas expositivas e, aos 

alunos, a reprodução das informações. No ambiente escolar, o conhecimento 

científico era considerado um saber neutro e isento e a verdade científica era tida 

como inquestionável. A qualidade do curso era definida pela quantidade de 

conteúdos trabalhados. O principal recurso de estudo e avaliação era o questionário, 

ao qual os estudantes deveriam responder detendo-se nas ideias apresentadas em 

aula ou no livro didático escolhido pelo professor.  



 

47 
 

Ao lermos os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), destacamos que 

com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, 

ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo 

curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas 

as séries ginasiais, mas apenas a partir de 1971, com a Lei nº 5.692, ela passou a 

ser obrigatória nas oito séries do primeiro grau. 

As propostas para a renovação do ensino de Ciências Naturais orientavam-

se, então, pela necessidade de o currículo responder ao avanço do conhecimento 

científico e às demandas pedagógicas geradas por influência do movimento 

denominado Escola Nova. Essa tendência deslocou o eixo da questão pedagógica 

dos aspectos puramente lógicos para aspectos psicológicos, valorizando-se a 

participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. Objetivos 

preponderantemente informativos deram lugar a objetivos também formativos. As 

atividades práticas passaram a representar importante elemento para a 

compreensão ativa de conceitos, mesmo que sua implementação prática tenha sido 

difícil, em escala nacional. A preocupação em desenvolver atividades práticas 

começou a ter presença marcante nos projetos de ensino e nos cursos de formação 

de professores, tendo sido produzidos vários materiais didáticos desta tendência. O 

objetivo fundamental do ensino de Ciências Naturais passou a ser o de dar 

condições para o aluno vivenciar o que se denominava método científico, ou seja, a 

partir de observações, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las 

quando fosse o caso, trabalhando de forma a redescobrir conhecimentos.  

O método da redescoberta, com sua ênfase no método científico, 

acompanhou, durante muito tempo, os objetivos do ensino de Ciências Naturais, 

levando alguns professores a, inadvertidamente, identificarem metodologia científica 

com metodologia do ensino de Ciências Naturais, perdendo-se a oportunidade de 

trabalhar com os estudantes, com maior amplitude e variedade, processos de 

investigação adequados às condições do aprendizado e abertos às questões de 

natureza distinta daquelas de interesse estritamente científico. Apesar de não ter 

atingido a maioria das escolas e ter criado a ideia no professorado de que somente 

com laboratórios é possível alguma modificação no ensino de Ciências, muitos 

materiais didáticos produzidos segundo a proposta da aprendizagem por 

redescoberta constituíram um avanço relativo, para o qual contribuíram equipes de 
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professores, trabalhando em instituições de ensino e pesquisa, para a melhoria do 

ensino de Ciências Naturais. Entre outros aspectos, essa proposta enfatizou 

trabalhos escolares em grupos de estudantes, introduziu novos conteúdos e os 

organizou de acordo com faixas etárias. Introduziu também orientações para o 

professor, ainda que numa perspectiva mais diretiva e prescritiva. 

Segundo Krasilchik (1987), seis centros de Ciências foram criados pelo 

Ministério da Educação e Cultura, no Brasil, no período de 1963 a 1965, por meio de 

convênios específicos. Sua flexibilidade de organização lhes permitiu adaptarem-se 

aos diferentes locais em que foram sediados. Em Minas Gerais, Pernambuco, São 

Paulo e na Bahia, ficaram situados nas Universidades, mantendo fortes vínculos 

com a comunidade acadêmica, apesar de servirem aos sistemas educacionais de 

ensino e realizarem programas conjuntos com as Secretarias de Educação.  

Na época, de acordo com Krasilchik (1987), o movimento de produção de 

materiais institucionais e o aumento de prestígio da psicologia comportamental 

procuraram minorar essa influência tecnicista no ensino de Ciências.  

Vivia-se no Brasil, no início da década de 60, um período de liberalização 

política e de euforia, durante o qual diversos segmentos culturais participavam de 

um grande projeto nacional. Na educação, após um longo período de discussão, 

promulgou-se a lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei nº 4.024, de 21 de 

dezembro de 1961 – que altera, entre outras propostas, o currículo de Ciências, 

como mostram estudos de Krasilchik (1987). A disciplina “Iniciação à Ciência” foi 

incluída desde a primeira série do curso ginasial e a carga horária das disciplinas 

científicas, Física, Química e Biologia, aumentou. A liberdade de programação e a 

transferência de parte da responsabilidade da normatização do ensino aos sistemas 

estaduais permitiram que os projetos americanos, traduzidos e adaptados ao Brasil 

pelo IBECC e publicados pela Editora da Universidade de Brasília, pudessem ser 

usados nos cursos colegiais brasileiros.  

Segundo Pian (1992), os efeitos sociais e políticos da democratização do 

ensino, que caracteriza as décadas de 70 e 80, favoreceram uma série de propostas 

cujas análises se desdobraram em torno das funções sociais da educação científica. 

Tais propostas reconhecem a relevância da educação científica para o domínio das 

novas tecnologias e para a modernização do sistema produtivo, fazendo confluir, 

cada vez mais, as várias áreas do conhecimento. Ao mesmo tempo, reconhecem a 
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precariedade do nível de formação em Ciências para a qualificação de profissionais 

capazes de enfrentar problemas novos e complexos. A tese básica em torno da qual 

a discussão da educação científica passa a ocorrer é a de que uma compreensão 

pública mais profunda da ciência (alfabetização) pode ser o elemento fundamental 

de promoção da prosperidade de uma nação. O caso prima para a existência de 

uma relação entre "alfabetização científica" e "prosperidade" são os padrões de 

escolarização e de qualificação de mão de obra especializada exigidos pelas 

atividades industriais modernas. A maioria das economias ditas fortes depende mais 

e mais de novas tecnologias, cuja introdução estimula o desenvolvimento daquelas 

já existentes. O aperfeiçoamento da tecnologia, segundo Pian (1992) ainda 

consolidada demanda, por sua vez, certo grau de qualificação científica e técnica de 

todos aqueles envolvidos na produção, de empresários a simples trabalhadores. 

Aceitasse, hoje, nos países industrializados, que a maior parte do que se gasta para 

produzir numa sociedade moderna e a maior parte daquilo que se apropria, é valor 

intelectual.  

Para Pian (1992), a alfabetização em Ciências constitui-se, portanto, numa 

providência para enfrentar a realidade da modernização. Na sociedade democrática 

esta meta vem normalmente acompanhada do argumento sobre a necessidade de 

resgate da cidadania. A questão da cidadania é considerada, cada vez mais, um 

espaço crucial na luta política e ideológica, imprescindível para a consolidação de 

uma efetiva transformação democrática. É um prerrequisito essencial, já que é vista 

como uma condição de articulação dos movimentos sociais urbanos e rurais com as 

reivindicações dos trabalhadores sindicalizados e definirá as possibilidades de a 

classe trabalhadora integrar ou não um pacto democrático. A ciência passa a ser um 

direito de todos os cidadãos alfabetizados. A discussão da educação em ciências, 

segundo Pian (1992), ganha então uma nova tônica. Incorporada como direito de 

todo cidadão, ela integra hoje uma pauta de reivindicações e conquistas sociais, ao 

mesmo tempo em que vê sempre mais enfatizada a relação entre seus efeitos e a 

modernização do sistema produtivo. Nesta perspectiva, para Pian (1992), 

alfabetização em Ciências não significa uma simples distribuição do conhecimento 

acumulado pela ciência. Como se sabe, a história da ciência e tecnologia é uma 

história de crescimento exponencial. Nos crescimentos exponenciais, certos padrões 

tendem para um limite, tal como ocorre com a produção científica e tecnológica nos 
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vários campos do conhecimento, cujo volume (medido por uma variedade de 

parâmetros como número de periódicos especializados e de cientistas; valor de 

investimento em C&T; quantidade de bens tecnológicos e matérias-primas como 

transportes, meios de comunicação, eletricidade, etc.) tem aumentado em escala 

desta natureza. Tendências exponenciais nunca são suaves, podendo dar origem a 

bifurcações ou a comportamentos caóticos. No caso da produção de ciência e 

tecnologia, este fato pode ser tomado como um indicador da complexidade e da 

nova natureza dos problemas colocados para investigação, o que vai exigir 

habilidades cada vez mais criativas, por parte daqueles que estudam e fazem a 

ciência e a tecnologia. Para tanto, segundo Pian (1992), torna-se necessário 

qualificar cidadãos que sejam capazes, não de memorizar conteúdos, mas de 

entender os princípios básicos subjacentes a como as coisas funcionam; de pensar 

abstratamente sobre os fenômenos, estabelecendo relações entre eles; de saber 

dimensionar se as novas relações estabelecidas respondem aos problemas 

inicialmente colocados. Nesse sentido, a ciência e a tecnologia devem estender a 

habilidade de as pessoas mudarem o mundo, o que remete à necessidade de 

analisá-las na sua relação com a sociedade.  

Para Pian (1992), Alfabetização em Ciências e Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS) são duas vertentes da política de Educação Científica e 

Tecnológica (ECT), proposta por segmentos universitários e associações científicas 

para a sociedade democrática moderna. Trata-se de um movimento amplo e 

mundial, cujas características se delineiam cada vez mais clara e irreversivelmente. 

Por exemplo, encontra-se bastante disseminada a constatação de que os resultados 

científicos e tecnológicos são obtidos como respostas a exigências sociais e de 

acordo com elas; sugere-se que tal ideia deve ser fortemente repassada aos alunos. 

Sugere-se, também, que a escola deve se preocupar com a educação do público 

responsável por decisões políticas que afetam o bem-estar social. Recomenda-se 

que o ensino de Ciências contribua para uma tomada de decisão mais planejada por 

parte do estudante, com relação a seu papel futuro na vida como cidadão.  

Na composição de currículos, alguns temas são privilegiados. Em torno deles, os 

novos currículos incorporam preocupações com CTS e favorecem o ensino sobre 

Ciências (isto é, o ensino de aspectos relacionados à natureza, aos resultados e à 
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relevância do empreendimento científico, em contraposição ao mero ensino do 

conhecimento científico). São frequentemente recomendados:  

 vida, matéria, energia e movimento;  

 estrutura e evolução do universo;  

 o mundo fabricado, informação, mudanças sociais, conflitos, formas políticas 

e econômicas de organização;  

 representações matemáticas, probabilidade, análises quantitativa e 

qualitativa, modelos matemáticos, formas de raciocínio.  

Os currículos vêm também acompanhados de uma tentativa de integração de 

abordagens diversificadas, entre as quais se destacam a problematizadora, a de 

relevância (em termos de aplicação), a vocacional, a interdisciplinar, a histórica, a 

sociológica e a filosófica. Tais abordagens articulam-se no sentido de fortalecer a 

tese mais geral de que o crescimento econômico é algo sustentável e de que os 

indivíduos são eles próprios, responsáveis pelo encaminhamento dos problemas que 

o desenvolvimento gera. "Pense globalmente e aja localmente" passa a ser um lema 

que acompanha as propostas curriculares em Ciências. No Brasil, as preocupações 

e propostas trazidas pelo "movimento CTS" coincidem, em muitos aspectos, com 

antigas reivindicações feitas por educadores e pesquisadores em ensino de 

Ciências.  

Segundo Carvalho (2006, p.1), hoje em dia, o professor de Ciências não pode 

mais continuar ingênuo sobre como se ensina, pensando que basta conhecer um 

pouco o conteúdo e ter jogo de cintura para manter os alunos atentos e supondo que 

enquanto estão concentrados eles estejam aprendendo. Uma das questões mais 

antigas da didática do ensino de Ciências refere-se ao conteúdo que queremos 

ensinar, e essa questão, apesar de antiga, ainda provoca muitas discussões, 

principalmente quando se procura responder “por que ensinar o conteúdo 

proposto?”. 

Desde as últimas décadas do século XX, para Carvalho (2006, p.2), estão 

sendo propostas modificações nos objetivos da educação científica que afetam o 

entendimento do conceito de conteúdo escolar. Essas novas propostas, que no 
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Brasil foram direcionadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), refletiram 

toda uma discussão internacional sobre o entendimento dessa noção. 

Na segunda metade do século passado, conforme Carvalho et al (2011),  o 

modelo desenvolvimentista adotado, com base na industrialização acelerada, gerou 

sérios problemas sociais e ambientais. Os problemas relativos ao meio ambiente e à 

saúde começaram a aparecer nos currículos de Ciências, embora abordados em 

diferentes níveis de profundidade. A partir dos anos 1980, a tendência conhecida 

como “Ciência, Tecnologia, Sociedade” também passou a ser incorporada no ensino 

daquele currículo. 

Com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998, o ensino 

de Ciências Naturais passou a ser praticado de acordo com diferentes propostas 

educacionais, que se sucederam ao longo das décadas como elaborações teóricas e 

que, de diversas maneiras, se expressaram nas salas de aula. Segundo os PCN 

(1998), muitas práticas, ainda hoje, são baseadas na mera transmissão de 

informações, tendo como recurso exclusivo o livro didático e sua transcrição na 

lousa; outras já incorporam avanços, produzidos nas últimas décadas, sobre o 

processo de ensino e aprendizagem em geral e sobre o ensino de Ciências em 

particular. 

Durante a década de 1980, segundo os PCN (1998), pesquisas sobre o 

ensino de Ciências Naturais revelaram o que muitos professores já tinham 

percebido: que a experimentação, sem uma atitude investigativa mais ampla, não 

garante a aprendizagem dos conhecimentos científicos.  

O modelo desenvolvimentista, mundialmente hegemônico na segunda metade 

do século, caracterizou-se pelo incentivo à industrialização acelerada, ignorando-se 

os custos sociais e ambientais desse desenvolvimento. Em consequência, 

problemas sociais e ambientais, associados às novas formas de produção, 

passaram a ser realidade reconhecida em todos os países, inclusive no Brasil. Os 

problemas relativos ao meio ambiente e à saúde começaram a ter presença nos 

currículos de Ciências Naturais, mesmo que abordados em diferentes níveis de 

profundidade.  No âmbito da pedagogia geral, as discussões sobre as relações entre 

educação e sociedade se associaram a tendências progressistas, que no Brasil se 

organizaram em correntes importantes que influenciaram o ensino de Ciências 

Naturais, em paralelo a CTS (Ciências Tecnologia e Sociedade), enfatizando 
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conteúdos socialmente relevantes e processos de discussão coletiva de temas e 

problemas de significado e importância reais. Questionou-se tanto a abordagem 

quanto a organização dos conteúdos, identificando-se a necessidade de um ensino 

que integrasse os diferentes conteúdos, com um caráter também interdisciplinar, o 

que tem representado importante desafio para a didática da área. 

Especialmente a partir dos anos 1980, de acordo com os PCN (1998), o 

ensino das Ciências Naturais se aproxima das Ciências Humanas e Sociais, 

reforçando a percepção da Ciência como construção humana, e não como “verdade 

natural”, além disso, grande importância é atribuída à História e à Filosofia da 

Ciência no processo educacional. Desde então, também o processo de construção 

do conhecimento científico pelo estudante passou a ser a tônica da discussão do 

aprendizado, especialmente a partir de pesquisas realizadas desde a década 

anterior que comprovaram que os estudantes possuíam ideias, muitas vezes 

bastante elaboradas, sobre os fenômenos naturais, tecnológicos e outros, e suas 

relações com os conceitos científicos. Esses conhecimentos dos estudantes, que 

anteriormente não eram levados em conta no contexto escolar, passaram a ser 

objeto de particular atenção e recomendações. A História da Ciência tem sido útil 

nessa proposta de ensino, pois o conhecimento das teorias do passado pode ajudar 

a compreender as concepções dos estudantes do presente, além de também 

constituir conteúdo relevante do aprendizado.  

Para Carvalho et al (2011, p.3) o ensino de Ciências tem passado por 

transformações, basta lembrar como aprendemos e como procuramos ensiná-la 

atualmente. Houve mudanças nas escolas, na formação de professores, nos 

recursos pedagógicos, nos livros didáticos e no âmbito social em que todos esses 

aspectos estão inseridos. 

Vejamos um trecho de um livro didático de 1965, proposto para o ensino de 

Ciências na 2ª série ginasial (atual 7º ano): 

 

Com a recomendação dos estudos, o governo houve por bem 
introduzir na 1ª e 2ª séries do ginásio a iniciação à Ciência. 
Ciência é uma palavra curta, mas que abrange três grandes campos. 
Temos: 

a) Ciência das cousas do céu: estuda as nebulosas, os planetas, os 
cometas, os astros todos. 

b) Ciência das cousas da terra: estuda as pedras, os terrenos, os 
ventos, a água, o calor, a eletricidade etc. 

c) Ciência das cousas vivas: estuda o homem, os animais e as plantas. 
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Trabalhamos muito para fazer dois livros que lhe dessem realmente 
uma ideia dos três campos da Ciência. Assim, você poderá escolher 
sua futura profissão com muito mais facilidade. Que será você mais 
tarde? Engenheiro, astronauta, médico, agrônomo? Só depois de 
conhecer é que você poderá optar. 

BOLSANELLO, A; BOSCARDIN, N. Caminho do cientista: iniciação à 
Ciência 32ª ed. São Paulo: FTD, 1965. (CARVALHO et al , 2011, p.4) 

 

O trecho do livro didático de 1965, segundo Carvalho et al (2011, p.4), nos 

possibilita inferir sobre os objetivos do ensino de Ciências nessa época. Primeiro, a 

neutralidade com que os “campos” da Ciência são apresentados, o que pode ser 

confirmado no decorrer dos capítulos do livro. Outro aspecto é a importância que se 

dá à futura escolha da profissão, destacando aquelas relacionadas mais diretamente 

ao conhecimento científico. Formar cientistas era um dos principais objetivos do seu 

ensino naquela época. 

As pesquisas acerca do processo de ensino e de aprendizagem, segundo os 

PCN (1998), levaram a várias propostas metodológicas, diversas delas reunidas sob 

a denominação de construtivismo. Esta pressupõe que o aprendizado se dá pela 

interação professor/estudantes/conhecimento, ao se estabelecer um diálogo entre as 

ideias prévias dos estudantes e a visão científica atual, com a mediação do 

professor, entendendo que o estudante reelabora sua percepção anterior de mundo 

ao entrar em contato com a visão trazida pelo conhecimento científico. As diferentes 

propostas reconhecem hoje que os mais variados valores humanos não são alheios 

ao aprendizado científico e que a Ciência deve ser apreendida em suas relações 

com a Tecnologia e com as demais questões sociais e ambientais. As novas teorias 

de ensino, mesmo as que possam ser amplamente debatidas entre educadores 

especialistas e pesquisadores, continuam longe de ser uma presença efetiva em 

grande parte de nossa educação.  

De acordo com os PCN (1998), propostas inovadoras têm trazido renovação 

de conteúdos e métodos, mas é preciso reconhecer que poucas alcançam a maior 

parte das salas de aula, onde na realidade persistem velhas práticas. Mudar tal 

estado de coisas, portanto, não é algo que se possa fazer unicamente a partir de 

novas teorias. Grande parte dos professores que aplicam as orientações 

construtivistas ao ensino-aprendizagem, por sua vez, admitem que a aprendizagem 

não se dê somente pela memorização, mas pela intensa atividade mental do aluno. 
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Portanto, de acordo com essa visão, cabe ao aluno não somente memorizar, mas 

também fazer relações e atribuir significados àquilo com que toma contato nas 

situações de ensino-aprendizagem. Daí a importância, nesse caso, de o professor 

conhecer o pensamento da criança. Somente assim ele pode propiciar aos alunos, 

de forma adequada, oportunidades de desenvolver suas ideias e seus conceitos, 

estabelecer relações entre os fatos, comparar e julgar, atribuir significado. Nesse 

caso, é importante que o professor de Ciências conheça as concepções alternativas 

da turma e o próprio aluno precisa estar consciente das suas explicações para os 

fenômenos. É desse modo que ele poderá perceber algumas contradições e falhas 

em sua maneira de pensar.  

Considerando esse o ponto de partida ideal para a elaboração de estratégias 

que favoreçam um contraste entre as explicações dos alunos para os fenômenos e 

os próprios fenômenos, a proposição de atividades que contradigam ou ampliem as 

concepções alternativas dos alunos pode, por exemplo, criar uma insatisfação e 

contribuir para que sintam necessidade de modificar tais ideias. Em outras palavras, 

um caminho para tornar as informações científicas mais significativas para os alunos 

talvez seja tentar fazê-los perceber os pontos falhos de suas próprias concepções, 

isto é, verificar que alguns desses conhecimentos prévios não explicam parte da 

realidade. 

Sendo assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p.31), 

apresentados pelo governo federal, propõem os seguintes objetivos para o ensino 

de Ciências no nível fundamental II, durante as situações de ensino e aprendizagem, 

dando condições para que os estudantes: 

 Compreendam a natureza como um todo dinâmico e o ser humano 

parte integrante e agente de transformações do mundo em que vive; 

 Identifiquem relações entre conhecimento científico, produção de 

tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução 

histórica; 

 Formulem questões, diagnostiquem e proponham soluções para 

problemas reais a partir de elementos das Ciências Naturais, 

colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no aprendizado escolar; 

 Saibam utilizar conceitos científicos básicos; 
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 Saibam combinar leituras, observações, experimentações, registros 

etc., para coleta, organização e discussão de fatos e informações; 

 Valorizem o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e 

cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; 

 Compreendam a saúde como bem individual e comum que deve ser 

promovido pela ação coletiva; 

 Compreendam a tecnologia como meio para suprir necessidades 

humanas, distinguindo usos corretos e necessários daqueles 

prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. 

 

Para Krasilchick e Marandino (2004), sendo este um documento nacional, as 

especificidades regionais não estão contempladas e caberá ao professor esse papel. 

 Muitas vezes as informações novas ou o conhecimento científico, segundo 

Campos e Nigro (1999), não chegam a ocasionar um conflito cognitivo nos alunos.  

Uma das possíveis explicações para essa aparente “imunidade” dos alunos pode 

estar no fato de que tais informações novas não evidenciam nenhuma falta de 

coerência ou consistência nas suas ideias. Sendo que a necessidade de 

consistência e coerência é uma característica das concepções científicas que, 

muitas vezes, não são consideradas necessárias pelos alunos. Atualmente, a 

utilização de uma metodologia de ensino de Ciências como investigação pode ser 

bastante eficiente para promover tanto mudanças conceituais como metodológicas e 

atitudinais. Para ensinarmos Ciências como investigação, vários cuidados devem ser 

tomados. E esses cuidados começam já no momento do planejamento. 

Para Carvalho (2006, p.2-3), exige-se agora que o ensino consiga conjugar 

harmoniosamente a dimensão conceitual da aprendizagem disciplinar com a 

dimensão formativa e cultural. Propõe-se ensinar Ciências a partir do ensino sobre 

Ciências. O conteúdo curricular ganha novas dimensões ao antigo entendimento do 

conceito de conteúdo; passa a incluir, além da dimensão conceitual, as dimensões 

procedimentais e atitudinais, esta representada pela discussão dos valores do 

próprio conteúdo. 

 O SESI-SP, pensando em uma proposta de ensino de Ciências inovadora, 

elabora em 2001 seu referencial curricular com a participação de todos os 
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professores da sua rede escolar. Nesse documento, explicita-se no item Relevância 

e significado da área para formação do cidadão que, de acordo com SESI-SP 

(2003), conhecer ciência é ampliar a possibilidade de participação social e 

desenvolvimento mental, capacitando o indivíduo para exercer seu papel de cidadão 

no mundo. 

Entendendo Ciências não apenas como uma série de conteúdos a serem 

transmitidos a um grupo privilegiado de alunos e, sim, como uma linguagem para ser 

desenvolvida, o seu ensino permitirá à criança e ao jovem interagir de maneira mais 

ativa com o mundo que os cerca, construindo uma nova mentalidade sobre ele, 

destacando a valorização dos seus procedimentos e atitudes.  

O ensino de Ciências, de acordo com SESI-SP (2003), deve mostrar que 

somos parte de um Universo em constante transformação. Voltada para o cotidiano, 

essa disciplina ajudará o estudante a compreender onde vive, preparando-o para ser 

cidadão na contemporaneidade e no futuro. Ensinar Ciências não é sinônimo de 

preparar apenas futuros cientistas, mas sim, educar pessoas que poderão ser 

futuros artistas, mecânicos, tecnólogos, engenheiros, advogados, pedagogos, 

médicos, secretários, dentistas, metalúrgicos, professores, empresários e, quem 

sabe, futuros cientistas.  

Desde o início do processo de escolarização, os temas da natureza científica 

e técnica, por sua presença variada, podem ser de grande ajuda, por permitirem 

diferentes formas de expressão. Não se trata de esperar que o aluno aprenda a “ler 

e escrever” para poder ensinar Ciências, mas também de fazer uso das Ciências 

para o processo de alfabetização. Nossa responsabilidade como educadores é a de 

organizar um conjunto coerente, permitindo a todo estudante adquirir e usar as 

informações necessárias, compreender como ocorre a pesquisa e que papel tem, na 

sociedade moderna, a ciência como instituição. Uma ciência motivadora de um 

diálogo entre o ser humano e o nosso mundo, mostrando a ciência como elaboração 

humana, desmistificando uma ciência neutra (indiferente a todos os aspectos 

políticos, sociais e econômicos), dogmática (como verdade indiscutível) e fechada 

(sem alterações), que, segundo SESI-SP (2003), favoreça situações e de condições 

para que os alunos: 

 apropriem-se do conhecimento científico; 
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 desenvolvam autonomia no pensar e agir em busca de respostas para 

desafios; 

 envolvam-se na construção de uma compreensão dos fenômenos naturais e 

suas transformações; 

 participem no desenvolvimento de procedimentos de investigação; 

 desenvolvam as diversas formas de comunicação; 

 tenham pensamento reflexivo e crítico, possibilitando a seleção de 

argumentos para o desenvolvimento de uma relação saudável com o universo 

em que vive; 

 compreendam a relação entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 conheçam o seu corpo para respeitá-lo e ter comportamentos que propiciem 

uma melhor qualidade de vida, tanto para si como para os outros. 

 

O ensino de Ciências, de acordo com SESI-SP (2003), tem como objetivo 

contribuir para uma visão mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor 

compreensão do mundo físico e para a construção da cidadania. Isto significa, por 

exemplo, reconhecer-se como cidadão participante, que, dentre outras coisas, tem o 

conhecimento das formas de abastecimento de água e fornecimento das demandas 

de energia elétrica da cidade onde se vive, conscientizando-se de eventuais 

problemas e soluções. Ao mesmo tempo, objetiva-se promover as competências 

necessárias para a avaliação da veracidade de informações ou para a emissão de 

opiniões e juízos de valor em relação a situações sociais nas quais os aspectos 

físicos sejam relevantes. 

Desta forma, mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino se 

volte para o desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar com as 

informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o caso, enfim, 

compreender o mundo e nele agir com autonomia.  

A palavra competência, segundo a Matriz do ENEM, está ligada à capacidade 

do estudante de dominar a norma culta da Língua Portuguesa, compreender 

fenômenos naturais, enfrentar situações-problema, construir argumentações 

consistentes e elaborar propostas que atentem para as questões sociais. A cada 

competência corresponde um conjunto de “habilidades”, que seriam 

sua demonstração prática. Já as habilidades são as competências que já adquirimos 
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pela vida, elas se relacionam diretamente com o saber fazer, o implementar o 

conhecimento em algum uso específico. 

Lidar com o arsenal de informações atualmente disponíveis, segundo o SESI-

SP (2003), depende de habilidades para obter, sistematizar, produzir e mesmo 

difundir informações, aprendendo a acompanhar o ritmo de transformação do mundo 

em que vivemos. Isto inclui ser um leitor crítico e atento das notícias científicas 

divulgadas de diferentes formas: vídeos, programas de televisão, sites da internet ou 

notícias de jornais/revistas. Cabe, ainda, observar que as competências não 

eliminam os conteúdos, uma vez que não é possível desenvolvê-las no vazio. Elas 

nortearão a seleção dos conteúdos, de forma que o professor tenha presente que o 

que é importante na Educação Básica não é a quantidade de informações, mas a 

capacidade de lidar com elas, por meio de processos que impliquem sua 

apropriação e comunicação, e, principalmente, sua produção ou reconstrução, a fim 

de que sejam transpostas para situações novas. Ao longo de todo o Ensino 

Fundamental, de acordo com SESI-SP (2003) os alunos terão oportunidade de 

desenvolver as seguintes capacidades: 

 Compreender a natureza como um conjunto dinâmico. O estudante deve 

entender que o ser humano faz parte desse conjunto e atua sobre ele, 

devendo ter atitudes positivas em relação ao ambiente; 

 Identificar as relações entre ciência, tecnologia e mudanças nas condições de 

vida. O aluno precisa compreender que a ciência e o desenvolvimento de 

tecnologias caminham lado a lado e acarretam mudanças na vida das 

pessoas; 

 Compreender a tecnologia como meio para suprir as necessidades humanas 

e saber distinguir formas corretas e prejudiciais de usar a tecnologia; 

 Formular questões e propor soluções para problemas reais; 

 Utilizar conceitos científicos básicos associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

 Combinar leituras, observações, experimentos e registros para coletar, 

organizar e discutir informações; 

 Valorizar o trabalho em grupo. O aluno precisa respeitar os demais e saber 

trabalhar coletivamente; 
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 Entender a saúde como um bem individual que deve ser garantido pela 

sociedade.   

 
Sendo assim, o referencial curricular do SESI-SP, em SESI-SP (2003), 

propõe que todos os professores partam de expectativas de ensino e 

aprendizagem para planejar situações de ensino e aprendizagem, pois são elas 

que contêm o que o professor deve ensinar e o aluno aprender. De acordo com o 

SESI-SP (2003), essas expectativas explicitam a ação do professor e do 

educando, estabelecendo um vínculo no processo ensino-aprendizagem, 

possibilitando a intencionalidade do fazer pedagógico. A organização delas revela 

a tríade: objetivo/ conteúdo/ habilidade-competência. 

De acordo com Paraná (2008), as expectativas de aprendizagem auxiliam 

o professor da disciplina de Ciências na integração conceitual, na inter-relação e 

na interdisciplinaridade necessárias para a compreensão dos conteúdos da 

matéria, levando em conta em sua elaboração:  

• o objeto de estudo da disciplina;  

• a concepção teórica;  

• o trabalho com os cinco conteúdos estruturantes em todas as séries;  

• os conteúdos básicos;  

• os conteúdos de Ciências que valorizam os conhecimentos científicos das 

diferentes Ciências de referência; 

• a integração conceitual, ou seja, estabelecer relações tanto conceituais 

(relações entre os diferentes conteúdos estruturantes) como interdisciplinares 

e contextuais.  

Assim, as Expectativas de Aprendizagem expressam o que se espera que o 

aluno domine ao final de cada ano do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos). 

De acordo com SÃO PAULO (2007), as expectativas de aprendizagem 

consideram os objetivos definidos para o ensino de Ciências, agregando diferentes 

dimensões presentes na construção e na apropriação de conhecimentos científicos, 

promovendo as finalidades e objetivos do ensino de Ciências. 

Para o Serviço Social da Indústria, em SESI-SP (2003), é essencial que se 

garanta ao longo Ensino Fundamental, mediante o trabalho efetivo do professor, o 
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cumprimento de um conjunto de expectativas de ensino e aprendizagem (conteúdos, 

habilidades e competências) em cada ano, devendo isso ser entendido não como 

uma limitação à autonomia escolar, mas como um referencial – uma garantia de que 

um aluno, ao lado de sua vivência e aprendizado, poderá desenvolver, em qualquer 

escola da rede escolar SESI-SP, um conjunto central de habilidades, competências, 

conhecimentos e valores humanos. Dessa forma, é possível conceber 

características comuns que podem estar presentes em muitas propostas 

pedagógicas, combinando o desenvolvimento de conhecimentos da disciplina com o 

de competências e de habilidades, e que servirão de pontos de reflexão para quem 

se dispuser a rever criticamente a escola e suas práticas. 

Alguns autores como Cachapuz, Gil-Perez, Carvalho, Praia e Vilches têm 

apoiado a ideia de uma alfabetização científica para todos os cidadãos e cidadãs. 

Segundo esses autores, existem barreiras sociais a uma educação científica 

generalizada, com argumentos que expressam implicitamente oposição à ampliação 

do período de escolaridade obrigatória para todos os cidadãos e a suposta 

incapacidade da maioria da população para uma formação científica. 

A educação científica, segundo Cachapuz et al (2005), aparece como uma 

necessidade do desenvolvimento social e pessoal. No entanto, esse ensino tem 

mostrado, entre outras coisas, graves discordâncias da natureza da ciência que 

justificam, em grande medida, tanto o fracasso de um bom número de estudantes, 

como a sua recusa da ciência. Numerosos estudos têm mostrado que o ensino 

transmite visões da ciência que se afastam da forma como se constroem e 

evolucionam os conhecimentos científicos. Entretanto, uma educação científica 

centrada numa mera transmissão de conhecimentos é posta em relevo por uma 

abundante literatura, recolhida em boa medida nos Handbooks já publicados. Seria 

fácil argumentar a importância de possuirmos o domínio sobre o conhecimento 

científico e tecnológico como um dos instrumentos para garantia de uma vida melhor 

para todos. O ensino do conhecimento científico deve ser apreendido pela 

população de maneira a não simplesmente acumular informações, mas efetivamente 

poder usá-las para tomar decisões. 

Por outro lado, para Krasilchik e Marandino (2004), a importância de socializar 

os conhecimentos da ciência para diversos públicos também está ligada à 

necessidade de convencimento sobre o valor da ciência com a finalidade de manter 
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os financiamentos aos grupos de pesquisa. Nesse sentido, o domínio do 

conhecimento científico pela população estaria atrelado à manutenção do poder da 

ciência na sociedade. Decidir qual a informação básica para viver no mundo 

moderno é hoje uma obrigação para os que acreditam que a educação é um 

poderoso instrumento para combater e impedir a exclusão e dar aos educandos, de 

todas as idades, possibilidades de superação dos obstáculos, que tendem a mantê-

los analfabetos em vários níveis. O presente estado das coisas somente será 

modificado com uma corajosa ação de renovação curricular, incluindo programas e 

metodologias adequadas às atuais questões sociais. O processo de alfabetização é 

contínuo e transcende o período escolar, demandando aquisição permanente de 

novos conhecimentos. Escolas, museus, programas de rádio e televisão, revistas e 

jornais impressos devem se colocar como parceiros nessa empreitada de socializar 

o conhecimento científico de forma crítica para a população. Se ampliarmos a 

definição de Alfabetização Científica no âmbito da Ciência, podemos defini-la como 

letramento científico. Significa não só saber ler e escrever sobre Ciência, mas 

também cultivar e exercer as práticas sociais envolvidas com a ciência; em outras 

palavras, fazer parte da cultura científica.  

Para Carvalho et al ( 2006, p.3) um ensino que vise à aculturação científica 

deve ser tal que leve os estudantes a produzir o seu conteúdo conceitual partindo do 

processo de construção e dando oportunidade de aprenderem a argumentar e 

exercitar a razão, em vez de fornecer-lhes respostas definitivas ou impor-lhes seus 

próprios pontos de vista, transmitindo uma visão fechada das ciências. Dessa forma, 

o ensino de Ciências é direcionado para uma finalidade cultural mais ampla, muito 

relacionada com objetivos tais como democracia e moral, que são aqueles que 

advêm da tomada de decisões fundamentadas e críticas sobre o desenvolvimento 

científico e tecnológico das sociedades. Essa mudança no trato com o conteúdo de 

Ciências que se deve ensinar exige modificações no seu desenvolvimento do 

trabalho em sala de aula. 

De acordo com Chassot (2006), nossa responsabilidade maior ao lecionar 

Ciências é procurar que nossos alunos e alunas se modifiquem, com o ensino que 

fazemos em homens e mulheres mais críticos e agentes de transformações. Para 

isso, a história da Ciência é uma facilitadora da alfabetização científica do cidadão e 

da cidadã. Consideramos alfabetização científica como o conjunto de conhecimentos 
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que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem, e 

não apenas simplificar esta leitura do âmbito em que estão inseridos, mas que 

entendessem as necessidades de transformá-lo, e para melhor.  

Em Carvalho et al (2011), apresenta-se como necessária a discussão sobre o 

significado da Ciência, uma vez que as propostas de educação científica podem se 

tornar mais significativas à medida que aproximamos o ensino e aprendizagem 

daquela às características do fazer científico. Nesse sentido, compreende-se que a 

Ciência: 

 procura explicações sistemáticas para os fatos provenientes de 

observações e de experimentos; 

 necessita que a interpretação dos fatos seja confirmada, aceita por outros 

cientistas; 

 é um processo social. 

 

A maneira de fazer Ciência tem mudado ao longo do tempo, na história da 

humanidade. A partir do século XVII, com Francis Bacon, o método científico foi 

organizado, chamando essa maneira de entender Ciência de ciência empírica, pois 

nessa perspectiva a observação dos fenômenos e a realização de experimentos 

precedem a formulação de explicação para os fatos, sendo esse processo chamado 

de indução. Nessa concepção o conhecimento se encontra fora de nós, é exterior e 

deve ser buscado sem influência de ideias preconcebidas. O papel do cientista é 

extrair da natureza os conhecimentos que ali já estão previamente definidos. 

Para Ciência empírica, após receber várias críticas, surge como alternativa a 

essa concepção o Método Hipotético dedutivo, o qual preconiza o levantamento de 

conclusões plausíveis em que, se as hipóteses foram verdadeiras, haverá 

consequências específicas, chamado dedução. O teste de hipótese é composto de 

observação, experimentação, consistência e lógica interna. Após essas etapas, a 

suspeita pode ser ou não aceita. 

Para Carvalho et al (2011, p.6), atualmente, um dos principais objetivos do 

ensino de Ciências é preparar o cidadão para pensar sobre questões que exigem 

um posicionamento e que são muitas vezes conflituosas. 

De acordo com Borges (2012, p.10), o ensino de Ciências que se observa 

ainda hoje em sala de aula, apesar das reformas educacionais, das pesquisas 
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realizadas e dos projetos de ensino implementados no início da segunda metade do 

século XX, pode ser caracterizado como livresco, memorístico, centrado na aula 

expositiva, com pequena participação dos estudantes na busca do conhecimento. 

Se esta é a regra, não significa que experiências, que se afastam de maneira 

significativa de tal quadro, tenham deixado de ocorrer ou de existir atualmente. 

Assim, é importante reiterar que este breve período da história do ensino de ciências 

não se caracteriza por linearidade e homogeneidade, ao contrário, várias foram as 

modificações com avanços na qualidade em determinados momentos e com visíveis 

retrocessos em outros. 

É importante dizer que não há caminho único para busca de melhoria na 

qualidade do ensino de Ciências. Há, portanto, várias possibilidades para se ensiná-

la e estas devem ser discutidas, embora seja impossível apresentar uma única que 

complete todas as vias ou tendências educacionais. 

Se o século XIX trouxe a revolução industrial, o século XXI apresenta a 

Revolução do conhecimento e, com ele, surgem demandas vindas do mercado de 

trabalho exigindo habilidades específicas, como a educação em Ciências. Dela 

depende a compreensão e o enfrentamento de questões sumamente relevantes da 

atualidade. 

Infelizmente, segundo Waiselfisz (2009), para muitos países do mundo, entre 

eles o Brasil, resta o desafio de preparar adequadamente suas crianças e jovens 

para a Era do Conhecimento. É o que se depreende de estudos como o PISA 

(Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), que é uma proposta de 

avaliação promovida pela OCDE (Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico), entidade intergovernamental dos países 

industrializados, que atua em modo de foro de promoção do desenvolvimento 

econômico e social dos membros, cujos resultados merecem atenção. A finalidade 

do programa é avaliar o nível dos alunos de 15 anos de idade, que estão chegando 

ao final de sua formação obrigatória, iniciando seus estudos secundários ou se 

integrando ao mercado de trabalho. Segundo seus relatórios, o PISA pretende 

analisar os conhecimentos não como fragmentos do saber ou de forma isolada, mas 

em relação com sua capacidade do sujeito de refletir sobre esses saberes e aplicá-

los na realidade. 
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Para Waiselfisz (2009), a partir da análise dos resultados do PISA 2006, 

empreende-se o desafio de compreender os fatores que explicam o fraco 

desempenho dos estudantes brasileiros nesse exame. Segundo o PISA 2006, mais 

de 60% dos alunos brasileiros não apresentam competência suficiente na área de 

Ciências para lidar com as exigências e os desafios mais simples da vida cotidiana 

atual, ocupando o Brasil 52° lugar entre os 57 países submetidos ao teste. Entre as 

principais causas para o desempenho pífio desses alunos na área de Ciências estão 

o ingresso tardio na escola, o descumprimento das leis relativas à educação de 

crianças e jovens, a formação e o aproveitamento inadequado dos professores do 

Ensino Fundamental, a alta rotatividade desses docentes nas instituições escolares 

públicas e o equívoco histórico de relegar ao ensino de Ciências um segundo plano 

na formação dos estudantes.  

Ainda de acordo com Waiselfisz (2009), se não fosse a avaliação externa do 

PISA, não teríamos praticamente informações sobre a situação e a evolução do 

ensino de Ciências no Brasil. Nenhuma das fontes existentes na atualidade tem 

resposta para os interrogantes que permitam o entendimento dos fatores 

determinantes da qualidade do ensino, principalmente sobre a docência na 

educação de Ciências.   

A competência científica remete aos conhecimentos e ao uso que os 

indivíduos dão a eles para identificar as questões pertinentes, adquirir novos 

saberes, explicar os fenômenos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre 

assuntos relacionados com a ciência. Essa competência científica é dividida pelo 

PISA em três dimensões: 

1. Identificar os assuntos científicos. Implica reconhecer os tópicos factíveis de 

serem pesquisados cientificamente e reconhecer os rasgos fundamentais de 

uma investigação científica. 

2. Explicar cientificamente os fenômenos. Capacidade de aplicar os 

conhecimentos da ciência a situações concretas. Implica descrever ou 

interpretar os fenômenos cientificamente e prever mudanças, assim como 

identificar as descrições, explicações e predições apropriadas. 

3. Usar a evidência científica. Habilidade para interpretar evidências, tirar 

conclusões e comunicá-las. Identificar as hipóteses, os indícios e os 
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processos subjacentes às conclusões. Reconhecer as implicações sociais do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

Para melhor interpretar a situação do Brasil no PISA, é importante 

compreendermos a escala de proficiência em Ciências que, segundo Waiselfisz 

(2009), não são só médias de habilidades. São escalas interpretativas que indicam 

as tarefas que os estudantes devem desenvolver, comumente, em cada um dos 

níveis propostos. Esta escala consta de seis níveis, sendo incluído o nível zero, que 

representa o grupo de alunos que não atinge o primeiro nível proposto de 

competência do PISA. 

Nível 0 (até 334,9 pontos). Os estudantes não apresentam evidências 
de possuir as competências científicas mínimas demandadas para 
realizar as tarefas mais simples propostas nas provas do PISA, nem 
sequer para serem aplicadas a umas poucas situações corriqueiras e 
familiares. 

Nível 1 (até 409,5 pontos). Os estudantes evidenciam um padrão de 
conhecimento científico tão limitado que só conseguem aplicá-lo a 
umas poucas situações familiares ou apresentar explicações científicas 
óbvias que se seguem quase imediatamente a uma evidência 
apresentada. 

Nível 2 (até 484,1 pontos). Os estudantes demonstram possuir 
conhecimentos científicos suficientes para fornecer explicações 
referentes a situações familiares e tirar conclusões através de uma 
investigação simples. São capazes de interpretar resultados de forma 
simples ou realizar interpretações literais de resultados de pesquisas 
científicas ou de soluções tecnológicas. 

Nível 3 ( até 558,7 pontos). Os estudantes são capazes de identificar 
claramente questões científicas em uma gama de contextos diferentes. 
Pode selecionar fatos e conceitos científicos para explicitar fenômenos 
e pode também aplicar estratégias simples de pesquisa. São ainda 
capazes de selecionar informação relevante a partir de dados variados 
e de tirar conclusões ou fazer a sua própria avaliação de uma situação. 

Nível 4 ( até 633,3 pontos). Os estudantes podem trabalhar 
efetivamente com situações e questões que implicam a necessidade de 
realizar inferências sobre o papel da ciência ou da tecnologia. 
Conseguem selecionar e integrar explicações e/ou argumentos de 
diversas disciplinas científicas e relacioná-las com aspectos reais do 
dia a dia. Podem refletir sobre as suas ações e tomar decisões 
recorrendo a conhecimentos e evidências científicas. 
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Nível 5 (até 707,9 pontos).Os alunos conseguem identificar os 
componentes científicos de diversas situações complexas da vida real, 
aplicar conceitos e conhecimentos da ciência a essas situações, além 
de ser capaz de comparar, selecionar e avaliar de forma adequada 
evidências científicas para dar respostas a essas situações. Os alunos 
conseguem utilizar de forma correta capacidades de pesquisar, de 
relacionar conhecimentos e de criticar situações reais com as quais se 
deparem, conseguindo formular explicações baseadas em evidência 
científica. 

Nível 6 (acima de 707,9 pontos). Os alunos conseguem identificar, 
explicar e aplicar conhecimentos da ciência e sobre ela num leque 
variado de situações complexas do dia a dia. Conseguem também 
relacionar informações e evidências de diferentes fontes para explicar 
um determinado fenômeno ou para justificar decisões. Conseguem 
ainda demonstrar raciocínio científico avançado na procura de soluções 
para situações científicas novas. Conseguem utilizar conhecimentos 
científicos e desenvolver argumentos para subsidiar decisões e 
recomendações de nível pessoal, social ou global.   

 

Se consultarmos os relatórios PISA 2000, 2003 e 2006, veremos que o Brasil 

permanece no nível 1; tal situação necessita de uma análise da história do ensino de 

Ciências, bem como da realidade atual . 

Destaca-se que as mudanças desejadas dependem por um lado, do trabalho 

do professor em sala de aula e por outro, em grande medida, de ações 

implementadas por políticas públicas. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
  

 

Este trabalho tem o objetivo de evidenciar e compreender as significações 

atribuídas pelos professores de Ciências do Ensino Fundamental II da rede escolar 

SESI-SP, ao material didático de Ciências, e se baseia nos pressupostos teórico-

metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica.  

A opção por esse objeto de estudo ocorreu pelo fato do pesquisador ser 

funcionário do SESI-SP, formador dos professores de Ciências e revisor do material 

didático em questão.  

Os sujeitos desta pesquisa são professores de Ciências em exercício no 

Ensino Fundamental II com alunos do 6° ao 9° anos da rede escolar SESI-SP. Como 

instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário contendo questões 

abertas e fechadas.  

Com a finalidade de aprimorarmos o instrumento questionário, realizou-se 

uma aplicação para cinco sujeitos. Após a análise desses questionários, 

percebemos que algumas alterações deveriam ser realizadas como: incluir questão 

para localizar a região que este professor trabalha; incluir questão para verificar a 

formação acadêmica desse professor; incluir questão para verificar se ele leciona 

em outra instituição de educação e que indicasse também que instituição seria; 

incluir questão para verificar a jornada de trabalho por semana desse professor; 

incluir questão para verificar há quanto tempo esse professor trabalha no SESI-SP; 

incluir questão para verificar o que ele utiliza para planejar suas aulas; incluir 

questão sobre como o professor avalia o material didático de Ciências; incluir 

questão por meio da qual o professor escreva sobre a infraestrutura de sua escola; 

incluir questões por meio das quais o professor tem que completar as sentenças; 

incluir questão por meio da qual o professor de acordo com sua experiência com o 

material didático justifique sua utilidade; e, por fim, incluir questão por meio da qual o 

professor deva expor se houve mudanças na forma de lecionar com material 

didático. Além disso, no quadro no qual o professor deve assinalar se concorda ou 

não com as ideias apresentadas, foram reformuladas as ideias 26, 28,30,31,32,33,e 

34 para melhorar a compreensão e foi reformulada a questão 16 para que o 

professor não se coloque no lugar do aluno. 
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Avaliamos, também, que as informações obtidas poderiam apresentar maior 

qualidade/diversidade se representassem um número elevado de sujeitos.  

Após conversa com o Diretor da Divisão de Educação e Cultura do SESI-SP, 

explicitamos nosso interesse de pesquisar a totalidade dos professores da rede. 

Conseguimos autorização para convidar todos os professores de Ciências da rede 

escolar SESI-SP para que participassem dessa pesquisa, num total de 291 

professores, dos quais 220 responderam. 

Este estudo caracteriza-se por ser qualitativo e quantitativo, considerando que 

o instrumento utilizado (questionário com questões objetivas e questões abertas) 

será analisado de modo a apreendermos as significações produzidas pelo professor 

de Ciências sobre o material didático em questão. 

Destacamos, deste modo, que nossa pesquisa, ao empreender um 

movimento analítico sobre as significações do professor de Ciências, pretende trazer 

contribuições tanto para o estudo das significações, como para as reflexões sobre 

material didático, mais especificamente de ciências. 

Em relação aos significados da palavra, Vygotsky (2009) explica que: 

 
[...] encontramos no significado da palavra a unidade que reflete de 
forma mais simples a unidade do pensamento e da linguagem. O 
significado da palavra é uma unidade indecomponível de ambos os 
processos e não podemos dizer que ele seja um fenômeno da 
linguagem ou um fenômeno do pensamento. A palavra desprovida de 
significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o significado é um 
traço constitutivo indispensável da palavra. O significado da palavra é 
a generalização do conceito. Generalização e significado da palavra 
são sinônimos. Toda generalização, toda formação de conceitos é o 
ato mais específico, mais autêntico e mais indiscutível de 
pensamento. (VYGOTSKY, 2009, p.398). 

 
Assim, o significado da palavra é, concomitantemente, um fenômeno de 

discurso e intelectual, mas o significado da palavra só é um fenômeno de 

pensamento na medida em que o pensamento está relacionado à palavra e nela 

materializado, e também o oposto.  

Para a compreensão das significações é necessário termos claro que ela é 

composta por dois elementos que, apesar de diferentes, constituem um ao outro. 

Falamos dos significados e dos sentidos. Para Aguiar (2006, p.14), os significados 

são produções históricas e sociais. São eles que permitem a comunicação, a 

socialização de nossas experiências. Eles também se transformam no movimento 
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histórico, quando sua natureza interior se modifica, alterando, consequentemente, a 

relação que mantêm com o pensamento, entendido como um processo. Os 

significados referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais fixos, 

compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas 

próprias subjetividades. Já o sentido – que compõe o par dialético significado-

sentido - coloca-se em um plano que se aproxima mais da subjetividade, que com 

mais precisão expressa o sujeito, a unidade de todos os processos cognitivos, 

afetivos e biológicos.  

Significado e sentido são momentos do processo de construção do real e do 

sujeito, na medida em que objetividade e subjetividade são também âmbitos de um 

mesmo processo, o de transformação do mundo e constituição dos humanos. Assim, 

jamais poderão ser considerados dicotomicamente.  

Podemos compreender, em Mazzotti et al (2010, p.18), que os significados 

trazem em si os modos, as condições objetivas e os resultados das ações, 

independentemente da motivação subjetiva que possua a atividade humana em que 

se formam. Por conta disso, os significados socialmente elaborados mudam sua 

forma de existir na consciência dos indivíduos, passando a ter uma espécie de vida 

dupla. Essa vida dupla se dá pelo surgimento de outra relação interna, que 

possibilita outro movimento dos significados no sistema da consciência individual e 

que se manifesta nos fatos psicológicos mais corriqueiros. É dessa nova relação que 

surge a necessidade de distinguir o significado do objeto compreensível do 

significado que as coisas possuem para o sujeito, o sentido. Vale ressaltar que o 

significado das palavras se desenvolve, se transforma e, neste processo, supera-se 

definitivamente o postulado de sua constância e imutabilidade, embora possa ter 

uma longa duração.  

Para Flick (2004, p.21-22), na pesquisa qualitativa, em que se procura 

compreender a totalidade das relações sociais por meio das significações 

produzidas, o objeto de estudo é o ponto de partida e no caso da Psicologia Sócio 

Histórica, o ponto de partida é a materialidade, ou seja, “a fala com significado”. 

Nesse tipo de pesquisa, busca-se conhecer o novo e teorizar sobre o mesmo, em 

vez de testar hipóteses pré-estabelecidas; leva-se em conta o ponto de vista 

subjetivo, ou seja, do sujeito, entendido sempre como historicamente constituído, e 

os ambientes sociais em que tais sujeitos estão inseridos; se trabalha com seres 



72 
 

humanos, seus sentimentos, conhecimentos e ações. O autor afirma ainda que 

pesquisador e entrevistados estão em constante relação, pois as impressões e 

reflexões do pesquisador são relevantes para o desenvolvimento do trabalho. 

Segundo Lüdke e André (2012): 

 
Analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” todo material 
obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as 
transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais 
informações disponíveis. A tarefa da análise implica, num primeiro 
momento, a organização de todo material, dividindo-o em partes, 
relacionando essas partes e procurando identificar nele tendências e 
padrões relevantes. Num segundo momento essas tendências e 
padrões são reavaliados, buscando-se relações e interferências num 
nível de abstração mais elevado. (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 45). 

 

A organização de questões, segundo Oppenheim (1992 apud GRAY, 2012, p. 

282), sugere “usar uma abordagem de funil, onde o questionário começa com um 

conjunto amplo de perguntas e vai estreitando a áreas alvo específicas.”. 

Nesse sentido, é importante utilizar questões fechadas porque oferecem ao 

participante/respondente da pesquisa um conjunto de respostas pré-elaboradas e 

facilitam a comparação; e também perguntas abertas, a partir das quais o 

respondente deverá discorrer integralmente, aumentando o potencial de riqueza das 

respostas, pois, segundo a afirmação de Cannell (1985 apud GRAY, 2012, p. 282), 

“o uso de vários formatos acrescenta as taxas de resposta ao questionário 

(perguntas abertas, perguntas fechadas)”. 

Visando ser coerente com os pressupostos teórico-metodológicos, ou seja, 

buscando ultrapassar a descrição do fenômeno a ser estudado, na tentativa de 

avançar na compreensão da gênese do processo de constituição das significações 

atribuídas ao material didático pelos professores de Ciências, empreendemos o 

processo de análise, apreendendo e discutindo as mediações constitutivas de tais 

significações. 

Devido a diversas tendências, muitas vezes com bases teórico-metodológicas 

antagônicas, agrupadas sob a denominação qualitativa, fica difícil definir o que seja 

realmente uma pesquisa desta natureza. Diante disso, González Rey (2005) propõe 

uma Epistemologia qualitativa, a qual defende o caráter construtivo-interpretativo do 

conhecimento, ou seja, o pesquisador vai engajar-se num trabalho de interpretação 

e construção do conhecimento.  
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Sobre a pesquisa, foram utilizadas questões abertas e questões fechadas. 

Para as questões fechadas, utilizou-se a escala Likert, que consiste de uma série de 

afirmações que expressam uma atitude favorável ou desfavorável em relação ao 

conceito em estudo.  

Devido a sua facilidade de compreensão, a escala Likert é muito utilizada nos 

estudos sociais, pois requer apenas que o entrevistado considere uma afirmação de 

cada vez, com a escala indo de um extremo ao outro.  

Rensis Likert criou essa escala para mensurar as várias atitudes de uma 

pessoa com relação a conceitos e atividades. De acordo com Uebersax (2006), 

Likert, quando construiu a escala original, elaborou um conjunto de itens que tratava 

o objeto de estudo positiva e negativamente. A partir disso, Likert elegeu várias 

afirmações que tinham a melhor “discriminação” dentre as pontuações totais altas e 

baixas. Ou seja, foram escolhidas as afirmações que exibiram as maiores diferenças 

em valores médios. O mesmo autor cita que, nesta abordagem metodológica, as 

atitudes são analisadas como variáveis latentes que surgem das somas de 

respostas de um conjunto de afirmações ou sentenças. Desta forma, a média se 

constitui num indicador sobre a atitude do sujeito em relação a um objeto de estudo. 

Segundo Uebersax (2006), a escala, inicialmente, deve ter vários itens cujas 

respostas estão dispostas de forma horizontal; necessitam estar integrados de forma 

contínua; os valores verbais são bivalentes e simetricamente opostos com um valor 

central neutro; avaliam-se as atitudes dos sujeitos em termos de concordância e 

discordância.  

Para Garcia (2011, p.21) a escala de Likert clássica é composta de cinco 

posições, com número ímpar e com uma opção neutra. Escalas Likert com apenas 

quatro posições têm sido utilizadas em estudos recentes, de larga escala, como o 

projeto PISA (Programa Internacional de Avaliação de Alunos – www.pisa.oec.org). 

Utilizar-se de apenas quatro opções tem o deliberado intuito de obrigar o 

participante da pesquisa a se posicionar frente a uma afirmativa. De acordo com Hill 

e Hill (2005), não existe uma norma sobre o número de opções que devem ser 

usadas; no entanto, a escala com quatro posições, geralmente, investiga uma 

questão mais delicada sobre a qual o respondente é solicitado a se posicionar. 

No processo de análise, procuraremos apreender as significações (sentidos e 

significados) sempre com o intuito de avançar e nos aproximar, paulatinamente, de 
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algumas zonas de sentido do sujeito e, portanto, da sua dimensão subjetiva, 

resgatando as necessidades que o constituíram, levando em conta a sua 

historicidade, o modo como ele se constitui na relação com o outro, com a cultura e 

com o trabalho.   
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5. DAS SISTEMATIZAÇÕES ATRIBUÍDAS AO MATERIAL DIDÁTICO DE 
CIÊNCIAS DA REDE ESCOLAR SESI-SP 

 

Desde o início do processo de análise dos dados, ou seja, da transcrição das 

respostas aos questionários, temos que levar em conta a historicidade dos sujeitos, 

e, assim, o modo como eles se constituem na relação com o outro, com a cultura, 

com o trabalho. Nossas reflexões sobre os dados coletados vão ao encontro da ideia 

Smolka (2004) quando diz que é impossível ao homem não significar. A significação 

faz parte da atividade humana, o homem busca sentido e atribui sentidos.  

Sabemos que a grande função da pesquisa é ajudar-nos a passar de um nível 

de conhecimento a outro, mais precisamente do conhecimento do mundo empírico 

ao conhecimento do mundo concreto1. 

De acordo com Lefébvre (1979, p.177), diríamos que todo processo de 

análise consiste, fundamentalmente, em explicar “o que estava implícito na posição 

inicial”. Não podemos esquecer que por ser mediado pelo pensamento, todo esse 

processo, além de histórico, tem o afeto como um dos seus componentes 

fundamentais. Isso significa que a análise é sempre histórica e determinada pelos 

sentimentos, tanto os de quem analisa, como os do sujeito. 

Nesta pesquisa, buscamos as significações dos professores de Ciências da 

rede escolar SESI-SP em relação ao material didático. Para que isso fosse feito, 291 

questionários foram encaminhados diretamente a cada professor, por mala direta, 

sendo que obtivemos o retorno de 220 questionários, os quais serão analisados 

nessa pesquisa.  

A análise dos questionários com perguntas abertas e fechadas terá como 

meta a análise e interpretação das significações produzidas pelo sujeito. 

Todas as informações obtidas no decorrer da pesquisa, ou seja, as 

informações resultantes dos questionários com perguntas fechadas e abertas serão 

analisadas de modo articulado, para que nos aproximemos das significações dos 

                                            
1 O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo unidade da diversidade. É 
por isso que ele é para o pensamento um processo de síntese, um resultado, e não um ponto de 
partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida e, portanto, igualmente o ponto de partida da 
observação imediata e da representação. (MARX, 2003, p.248). 
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professores acerca da utilização do material didático de Ciências da rede escolar 

SESI-SP. Os dados das questões abertas serão analisados a partir dos núcleos de 

significação propostos por Aguiar e Ozella (2006). 

Para a aplicação deste procedimento de análise, destacaremos elementos 

que nos saltam aos olhos, por se repetirem, pela carga emocional que carregam, e 

por estarem relacionados aos objetivos da pesquisa. 

Esses conteúdos/temas são denominados pré-indicadores. Numa segunda 

etapa, iniciaremos um processo de aglutinação dos pré-indicadores, resultando nos 

indicadores. O critério de articulação será a semelhança e complementariedade. 

A seguir, mais um movimento de aglutinação é realizado, agora com o 

objetivo de aglutinar os indicadores, processo esse que resultará na organização 

dos núcleos de significação. Tendo como critério a articulação de conteúdos 

semelhantes, complementares e/ou contraditórios, sendo os indicadores 

fundamentais para que identifiquemos os conteúdos e sua mútua articulação, de 

modo a revelarem e objetivarem os conteúdos expressos pelo sujeito.  

Nomeados os núcleos de significação, buscamos realizar uma análise 

intranúcleo e, a seguir, internúcleo, articulando o empírico – a fala do sujeito – e a 

teoria, considerando neste processo contexto sócio-histórico em que o sujeito está 

inserido.  

Ao finalizar esse processo analítico, considera-se que o pesquisador esteja de 

posse de um conhecimento revelador de importantes significações do sujeito que 

ultrapassem as descrições das falas do professor em relação ao fenômeno 

estudado, buscando o estabelecimento de relações entre fatos, condições sociais, 

históricas e ideológicas que possam contribuir numa melhor compreensão do 

fenômeno estudado.  Assim, segundo Aguiar e Ozella (2006, p. 243), “uma nova 

realidade surge, mais complexa, integrada, reveladora das contradições, movimento 

esse fundamental para apreensão da constituição dos sentidos”. 

Sendo assim, apresentamos os resultados da nossa pesquisa, com o objetivo 

de compreender como o professor de Ciências da rede escolar SESI-SP significa o 

material didático desse componente na referida rede escolar. A análise que aqui 
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apresentaremos poderá, possivelmente, contribuir para o estabelecimento de um 

processo de reflexão da instituição SESI-SP acerca do material didático de Ciências, 

gerando, quem sabe, a melhoria da qualidade desse material e, consequentemente 

do trabalho realizado com ele.  

Diante da importância que o livro didático assume e sempre assumiu na 

realidade escolar brasileira, fazendo parte do cotidiano educacional há pelo menos 

dois séculos, torna-se necessário, como afirma Bittencourt (2005), entendê-lo em 

todas as suas dimensões e complexidade, a fim de que possa desempenhar um 

papel mais efetivo no processo educativo, como um dos instrumentos de trabalho. 

Consideramos importante informar como será organizada a análise a seguir: 

as questões fechadas serão agrupadas por proximidade, não seguindo uma ordem 

numérica para serem mais bem analisadas e as questões abertas e as justificativas 

das questões fechadas serão organizadas em núcleos, indicadores e pré-

indicadores para melhor análise desse empírico. Os pré-indicadores não farão parte 

de o texto a seguir, mas se encontrarão no anexo E para facilitar o entendimento 

dessa análise. Segundo Lüdke e André (2012): 

A tarefa da análise implica, num primeiro momento, a organização de 
todo material, dividindo-o em partes, relacionando essas partes e 
procurando identificar nele tendências e padrões relevantes. Num 
segundo momento essas tendências e padrões são reavaliados, 
buscando-se relações e interferências num nível de abstração mais 
elevado. (LÜDKE e ANDRÉ, 2012, p. 45).   

 

5.1 Sistematização das questões fechadas atribuídas ao material didático 

 

Esta pesquisa se preocupou em verificar de que regiões se originam os 

sujeitos que participaram desta pesquisa, assim, podemos afirmar que, dos 220 

sujeitos pesquisados, 75% são do interior do estado de São Paulo, 15% são de São 

Paulo-Capital, 9% são das Cidades do Grande ABC (Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires) e outros 2% são do 

Litoral Paulista (Santos e Cubatão). 
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Considerando que a utilização do material didático da rede escolar SESI-SP é 

compulsória, embora seja concedida ao professor a autonomia necessária para 

adequá-lo à sua realidade e às necessidades de seus alunos, acreditamos que, com 

a ampliação da jornada de trabalho, esse profissional terá melhores condições de 

elaborar seu plano de trabalho, utilizando o Fazer Pedagógico (livro do professor), e 

de eleger as unidades curriculares, decidir quais estratégias e em quais ambientes 

pedagógicos irá desenvolver as atividades propostas no material didático, tornando-

se, assim, gestor de sua própria aula.  

Nos últimos anos, as redes públicas vêm tentando eliminar as possibilidades 

da tripla jornada, que aparece em menor quantidade, mas está ainda é praticada. De 

acordo com o artigo da revista educação, publicado no site 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/172/jornada-dupla-ou-tripla-234999-1.asp, o 

número excessivo de horas de trabalho acarreta estresse e problemas psicossociais. 

É importante entendermos que, para a eficácia do trabalho em sala de aula, o 

planejamento deve ser feito de forma consistente, mas, na realidade, o professor 

dessa pesquisa não tem dedicação exclusiva ao SESI-SP, acumula cargo docente 

em turnos e escolas, como é comum entre os professores do Brasil.  

Em relação à carga horária desse professor, é preciso muita atenção, pois ele 

precisa se atualizar constantemente. Seu trabalho demanda planejamento frequente, 

avaliação continuada, acompanhamento dos processos, registro, precisa de tempo 

de aprimoramento. Sanchez (2011) lembra que o educador português Antônio 

Nóvoa considera que a prática de dar aulas em mais de uma escola torna 

impraticável o desenvolvimento de um professor reflexivo. 

Dando continuidade à análise dos dados, foi verificado o tempo que este 

professor utiliza qualquer livro didático de Ciências em sua prática.  Verificou-se que 

53% usam a mais de 10 anos, 16% usam de 3 a 5 anos, 15% de 6 a 8 anos e outros 

15% de 0 a 2 anos. E, em relação ao tempo que utiliza o material didático de 

Ciências do SESI-SP, percebe-se que 73% dos professores utilizam o material 

didático há 2 anos, 15% utiliza o material didático desde que ele foi implantado na 

rede escolar SESI-SP, em 2011 , e 13% utilizam há 1 ano.  
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5.2 Sistematização das questões abertas atribuídas ao material didático 

 

Como os sujeitos dessa pesquisa tinham a opção de justificarem por escrito 

as questões de 17 a 35 decidimos, pela natureza do material, realizar uma análise 

destas questões via Núcleos de Significação, conforme segue abaixo: 

 

Núcleo de Significação da questão 17 

Os aspectos positivos e negativos do material didático de Ciências. 

Indicadores 

Aspectos positivos do material didático 

Aspectos negativos do Material didático 

Núcleo de Significação da questão 18 

Material didático e a necessária estrutura para sua efetivação: desafio a 

ser enfrentado  

Indicadores 

Recursos e estrutura para realização das atividades.  

A estrutura não permite um bom uso do material didático em atividades 

experimentais e pesquisas escolares. 

De acordo com a estrutura, espaço físico e os materiais que temos, utilizamos 

o que é possível. 

A falta de acesso à internet e a internet lenta dificultam o trabalho com 

atividades do material didático e devido ao acesso limitado alguns sites não 

abrem. 

Núcleo de Significação da afirmação 26 

Problemas encontrados no material proposto e as tentativas de utilizá-lo 

Indicadores 

As atividades do material didático são confusas e o livro do professor não 

ajuda. 
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Apesar das dificuldades, temos tentado utilizar o material didático. 

Núcleos de Significação da afirmação 27 

A proposta de atividades do material didático e as dificuldades na sua 

utilização. 

Indicadores 

Nem sempre conseguimos desenvolver as atividades do material didático de 

Ciências. 

Algumas atividades são difíceis, outras são fáceis e outras difíceis de entender. 

Núcleos de Significação da afirmação 28 

A utilização dos experimentos propostos e o enfrentamento das 

dificuldades 

Indicadores 

Os experimentos não podem ser realizados por falta de material e espaço, 

sendo necessária uma revisão.  

Em quase todas as unidades, há experimentos que necessitam de laboratório. 

Núcleos de Significação da afirmação 29 

A falta de atividades e conteúdos e a necessária revisão nas propostas 
Indicadores 

As atividades do material didático são ora fracas, e ora difíceis dificultando o 
desenvolvimento. 
É necessário rever as atividades propostas pelo material didático, pois faltam 
conteúdos a serem inseridos. 

Núcleos de Significação da afirmação 30 

A intervenção do professor como condição para a utilização do material. 

Indicadores 

Tenho que sempre orientar os alunos na atividade do material didático de 

Ciências, porque eles não entendem. 

Os alunos encontram muita dificuldade em realizar algumas atividades do 

material didático de ciências. 

Núcleos de Significação da afirmação 31 

A importância das trocas para o trabalho interdisciplinar e a falta de 

tempo proporcionado para isto 

Indicadores 

Sim, mas não temos tempo de troca com outras disciplinas. 



100 
 

Núcleos de Significação da afirmação 32 

A dificuldade de acesso às referências e sites propostos: qual o papel do 

SESI-SP? 

Indicadores 

Alguns sites indicados nas referências não abrem nos computadores do SESI-

SP, quando mais precisamos deles. 

As referências propostas pelo material didático não são encontradas na escola. 

Núcleos de Significação da afirmação 33 

O gosto pela pesquisa e as dificuldades encontradas pelos alunos. 

Indicadores 

Os alunos têm muita dificuldade em realizar as pesquisas do material didático 

de Ciências. 

Os alunos gostam de pesquisar, porque o material didático de Ciências 

estimula para isso. 

Núcleos de Significação da Afirmação 34 

O material didático como mais um recurso para a prática docente. 

Indicadores 

A melhora se deve ao uso que o professor faz do material didático de Ciências. 

O material didático de Ciências contribuiu como mais um recurso para a 

aprendizagem dos alunos. 

Núcleos de Significação da Afirmação 35 

A melhora da qualidade do trabalho do professor vai além do uso do 

material didático 

Indicadores 

A qualidade do trabalho do professor não se deve somente ao material 

didático. 

A qualidade do trabalho do professor melhorou devido ao uso de mais um 

recurso como o material didático. 

A qualidade do trabalho do professor não melhorou com a utilização do 

material didático. 
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6. ANÁLISE DOS NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

É importante esclarecermos que estamos trabalhando com um coletivo de 

220 professores de Ciências da rede escolar SESI-SP. Deste modo, não é nosso 

objetivo buscar os sentidos individuais desses sujeitos que são únicos e individuais, 

mas procuramos o conjunto de significados expressos pelos sujeitos que, sem 

dúvida, são significados prenhes de sentido. Por este motivo, indicamos como nossa 

meta a análise das significações, reiterando que, pelas condições de pesquisa 

escolhidas, pelo objetivo proposto, nosso foco incidirá naqueles elementos mais 

coletivos, reiterativos, sem perder de vista aqueles que são singulares, que se 

diferenciam.  

Até aqui, apresentamos uma parte importante de nossa análise, ou seja, as 

significações que os professores de Ciências atribuem ao material didático de 

Ciências da rede escolar SESI-SP, por meio das questões fechadas, mas temos a 

clareza de que temos muito a percorrer no processo de apreensão do fenômeno que 

estamos investigando, considerando seu processo, movimento e historicidade. 

Para prosseguirmos numa análise interpretativa e construtiva na perspectiva 

sócio-histórica, entendemos que o próximo passo será analisar os NS construídos 

(análise intranúcleo) para, em seguida, relacionar e articular os NS, não só entre si, 

mas também com a realidade das escolas SESI-SP, com as peculiaridades da 

atividade docente realizada nessa instituição, tendo como base de análise e 

interpretação a análise das questões fechadas, a literatura revisada para este 

trabalho e a perspectiva teórica que nos embasa. 

Para análise dos conteúdos de cada um dos núcleos, nos iluminaremos pelo 

que diz Gatti (2004): boas análises dependem de boas perguntas que o pesquisador 

venha a fazer para os próprios dados.  Procuramos estabelecer um diálogo com os 

indicadores e NS encontrados, elaborando questões que pudessem guiar o 

processo construtivo interpretativo proposto. 

De início, podemos afirmar que os professores de Ciências, no enfrentamento 

do seu dia a dia e, assim, no uso do material pesquisado, encontram dificuldades, se 

contradizem, percebem possibilidades e formas de superá-las, o que gera novas 

motivações que parecem levar a descobertas e mudanças em diferentes aspectos 

constitutivos da atividade docente. 
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É esse movimento que analisaremos, a seguir, em cada um dos núcleos e na 

articulação entre eles. 

 

6.1 Núcleo 1: Os aspectos positivos e negativos do material didático de 

Ciências  

 

A análise desse Núcleo se mostra fundamental, porque nos informa como 

esse professor está significando o material didático de Ciências em sua prática de 

sala de aula. Os indicadores que compõem esse núcleo são: 1) Aspectos positivos 

do material didático; 2) Aspectos negativos do material didático. 

A busca por entender como os professores de Ciências do SESI-SP têm 

compreendido este material didático e o têm utilizado na prática nos ajuda a pensar 

sobre o papel do professor frente a um material didático que se pretende inovador, 

carregado de uma concepção de educação própria da rede escolar que trabalha, e 

também nos auxilia a compreender a natureza e qualidade do material em questão. 

Nas justificativas dos professores, de acordo com os indicadores 

correspondentes aos aspectos positivos, percebe-se uma compreensão importante 

da natureza do material didático de Ciências do SESI-SP, de acordo com os pré-

indicadores: 

 (...) possibilita a investigação (...) orienta as ações do professor. 
 
(...) traz atividades significativas e que fazemos o estudante 
buscar soluções (...) 
 

 

 Estes pré-indicadores reforçam o que diz os PCN (1998): o material didático 

deve ser um referencial e não um manual que deve ser seguido à risca. De acordo 

com Lajolo (1996), o caso é que não há livro que seja à prova de professor, “o pior 

livro pode ficar bom na sala de um bom professor e o melhor livro desanda na sala 

de um mau professor”. Pois o melhor livro, repetindo mais uma vez, é apenas um 

livro, instrumento auxiliar da aprendizagem. 

  

Quando os professores por meio do indicador “aspectos negativos do material 

didático” justificam sua resposta; o que temos? 
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   A apostila tem somente exercícios e muito conteúdo teórico. 
 

Há pouco conteúdo teórico, o material conta apenas com a 
pesquisa individual sobre cada tema em outros meios. 
 

 Isso nos faz pensar nas dificuldades desses professores ao compreenderem 

de forma equivocada que o material didático do SESI-SP é um manual 

inquestionável.  Isso talvez faça com que os professores não encontrem ou 

formulem outras possibilidades para trabalhar utilizando esse material didático. 

 A partir dessa justificativa, os professores nos demonstram uma provável 

falha nas orientações acerca da utilização do material didático de Ciências da rede 

escolar SESI-SP. Nesse caso, ao que parece, o professor não está contando com a 

autonomia necessária para realizar as atividades propostas no material didático, de 

forma a atender as necessidades dos seus alunos. Isso nos leva a considerar a 

hipótese de que a atitude dos professores se deve à imposição dos gestores do 

SESI-SP que, de forma equivocada, solicitam a esses profissionais utilizarem esse 

material didático na íntegra ou de forma linear, o que contraria a orientação que foi 

entregue juntamente com os exemplares nas unidades escolares. 

 Esse indicador nos remete à qualidade do trabalho realizado por essas 

pessoas na escola que, segundo Marx (1964), pode ser considerado alienado, na 

medida em que nesta situação, anula sua essência humana, criativa e reflexiva, 

sendo somente meio de manter sua existência, a reprodução de sua força de 

trabalho.  Nesse processo de alienação, os professores de Ciências do SESI-SP 

são, ao mesmo tempo, “vítimas” de uma forma de organização do trabalho, que gera 

alienação no seu processo, por meio da imposição que acontece dentro das escolas 

da rede escolar SESI-SP em relação ao material didático e, em algumas vezes 

algozes, na medida em que reproduzem formas de ensinar, que não geram 

desenvolvimento humano. 

 Esta imposição realizada por profissionais do SESI acaba disseminando que 

o material deve ser utilizado como se fosse uma apostila ou um livro estritamente 

tradicional, desconstruindo o processo de criação e pensamento da proposta desse 

material didático. 

Acreditamos que um modo de os professores se apropriarem do material 

didático seria por meio de encontros de formação continuada que abordassem a 
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utilização e a compreensão da proposta metodológica desse material tornando os 

professores autores de sua própria prática. 

 Analisando, ainda, os conteúdos deste NS, apreendemos algumas 

contradições, vejamos: ao analisarmos as justificativas dos professores por meio dos 

pré-indicadores desse núcleo, verificamos que o professor aponta algumas falhas 

como: 

 

(...) faltam exercícios que promovam a preparação dos alunos 
para as avaliações externas (SARESP, ENEM e 
VESTIBULARES). 
 
Falta conteúdo para o aluno. 
 
Faltam textos informativos ou expositivos, conteúdo. 

 

 Sabemos que uma das funções da escola é a transmissão do patrimônio 

histórico e cultural construído e vivenciado pela sociedade, logo não aprendemos só 

sobre a nossa realidade imediata e atual, entretanto alguns assuntos devem ter 

primazia em relação a outros, e o critério deveria ser a realidade em que o aluno 

está inserido, visto que uma das competências preconizadas pelos PCN (1998) é a 

compreensão da realidade em que vive, a fim de transformá-la. 

 Segundo Romanatto (1997), o livro didático no Brasil, com honrosas 

exceções, sempre foi considerado de qualidade duvidosa e não cumpre seu papel 

de apoio ao processo educacional. Muitos são autoritários e fechados, com 

propostas de exercícios que pedem respostas padronizadas, apresentam conceitos 

como verdades indiscutíveis e não permitem, aos alunos e professores, um debate 

crítico que é uma das finalidades do processo educacional. 

O material didático de Ciências da rede escolar SESI-SP, para 20% dos 

professores, é um recurso que não ajuda, deixando a desejar pela falta de um texto 

didático e exercícios que deveriam auxiliar o professor na prática.  De acordo com a 

proposta dos Referenciais Curriculares da rede escolar SESI-SP, que foi a base 

para elaboração desse material didático, o professor de Ciências tem o insubstituível 

papel de mediador dentro do processo de ensino-aprendizagem. Isso porque o 

material didático de Ciências foi construído à luz de uma abordagem de ensino de 

Ciências por investigação, por meio da qual o professor inicia uma sequência de 

atividades verificando os saberes dos alunos por meio de situações-problemas e, à 
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medida que estes problemas vão sendo resolvidos, por meio de pesquisa, 

experimentação e argumentação, o aluno vai construindo seu conhecimento. Para 

isso, o professor deve ter pleno conhecimento do que vai ensinar para fazer boas 

perguntas para encaminhar uma investigação. Quando os professores reclamam da 

falta de texto didático, nossa hipótese nos indica que o professor talvez se sinta mais 

seguro com um apoio, solicitando um texto didático que lhes dê as explicações do 

conteúdo antes de uma situação-problema. 

Acreditamos que, se a rede escolar SESI-SP quer que este material didático 

seja exequível na prática, é importante ouvir os professores, mas ao mesmo tempo 

propor espaços para discussão desse material didático por meio de formações 

continuadas sistemáticas com intencionalidade clara, como já vem acontecendo nas 

escolas de redes municipais conveniadas com o SESI-SP, onde a prefeitura adquire 

o material didático e as formações continuadas de seus gestores e professores. 

Essas formações têm o objetivo de implementar a concepção e a proposta 

metodológica do SESI-SP, por meio da reflexão da prática pedagógica do professor, 

que é a ideia original do SESI-SP.  

  

6.2 Núcleo 2: Material didático e a necessária estrutura para sua efetivação: 

desafio a ser enfrentado 

 

Ao iniciarmos a análise deste núcleo, é importante ressaltar que fomos 

guiados nesse processo, pelo entendimento que o sujeito é histórico, e, como tal, 

sempre vai se apropriar de forma mediada, nunca imediata. Ele vai se apropriar 

sempre a partir de sua história, de sua subjetividade historicamente constituída.  

Assim, partimos do princípio que as experiências anteriores, os significados 

decorrentes delas, o contexto social e a própria forma de organização da rede 

escolar SESI-SP, na qual estão inseridos os professores participantes dessa 

pesquisa, são fatores que desempenharam papel fundamental na maneira pela qual 

se apropriaram do material didático de Ciências. Em outras palavras, as 

experiências anteriores e a condição concreta que se tem, permitem movimentos 

mais amplos ou mais restritos de descobertas e mudanças, uma vez que o indivíduo 

se organiza e se constitui na realidade de sua vida social, em atividade. 
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A significação atribuída ao material didático por esse coletivo de professores 

pode possibilitar ao SESI-SP, não só rever o material didático, como propor ações 

formativas visando à compreensão da proposta metodológica de Ciências e, 

consequentemente, do material didático. 

Nesse núcleo, observamos a importância que alguns professores dão à 

estrutura necessária para as escolas SESI-SP. Esta significação pode estar apoiada 

pelo fato de que, nos últimos anos, o SESI-SP tem investido na construção de 

escolas mais adequadas com estrutura para uma boa aula, conforme detalhado em 

http://www.fiesp.com.br/noticias/na-sexta-paulo-skaf-da-inicio-a-uma-maratona-de-

inauguracoes-no-sistema-sesi-sp-e-senai-sp/. 

Por outro lado, temos outros professores que emitem significações diferentes 

e afirmam que  

A estrutura não permite um bom uso do material didático em 
atividades experimentais e pesquisas escolares. 

A falta de Acesso à internet e internet lenta dificulta o trabalho 
com atividades do material didático e devido ao acesso limitado 
alguns sites não abrem. 

A falta de espaço físico adequado e materiais impedem o 
trabalho com as atividades propostas pelo material didático. 

 

Embora alguns sujeitos apontem que houve melhorias na estrutura, outros 

ainda a consideram insuficiente para o desenvolvimento das atividades propostas no 

material didático. Nesse caso, as significações revelam a diversidade de formas de 

viver, agir e sentir, as diferentes experiências com a realidade. Em uma pesquisa 

qualitativa como esta, a diversidade, ainda que de uma minoria, torna-se evidente. 

Consideramos importante dizer que as escolas da rede escolar SESI-SP 

localizadas nas diversas regiões do estado de São Paulo têm realidades 

diferenciadas, algumas são localizadas em Centros de Atividades, os quais contêm, 

além de uma escola equipada, centro esportivo, teatro e centro social; outras estão 

localizadas em prédios construídos recentemente com quadra poliesportiva, 

laboratórios, sala de informática e anfiteatro; e, há ainda algumas escolas que se 
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localizam em prédios de prefeituras, igrejas ou prédios próprios, cuja estrutura é 

deficiente em vários aspectos.  

A valorização do uso da internet e de espaços de laboratórios é visto como 

elementos importantes para manter o trabalho do professor e, neste sentido, a 

utilização do material contribui para propiciar momentos de utilização desses 

espaços na construção do conhecimento em ciências, aliando a aprendizagem às 

novas tecnologias. 

O SESI-SP vem, nos últimos anos, investindo nas melhorias tanto estruturais 

como em internet como tem se visto na mídia, investimento em construção de novas 

escolas e equipando as que já existem.  

Com relação aos alunos, é fato que demonstram conhecimentos e muito 

interesse pelo uso da internet; apesar das dificuldades encontradas em acessar os 

computadores na escola, muitos já possuem certo domínio, uma vez que estes já 

têm contato com o mundo digital pelo celular, pelo videogame, nas lan houses, etc..  

É preciso que o SESI-SP pense em criar a aproximação professor e aluno, 

por meio das atividades propostas pelo material didático de Ciências do SESI-SP, 

para assim, evitar o desinteresse e o distanciamento entre estes sujeitos como 

propõe Rosini (2007), criando um ambiente educacional colaborativo usando 

recursos tecnológicos.  

Talvez o material didático de Ciências do SESI-SP não tenha cumprido com 

as orientações dos referenciais curriculares SESI-SP, i.e., partir de uma proposta 

metodológica de um ensino de Ciências, no qual os alunos se envolvam em 

procedimentos de investigação de forma colaborativa.  A esse respeito, Mercado 

(2008) afirma que um ambiente colaborativo possibilita a troca e a partilha de 

conhecimentos e experiências, contribuindo, assim, para uma aprendizagem 

significativa, permitindo, assim, enriquecer concepções e desenvolver hábitos de 

reflexão.  

  

Núcleo 3: Problemas encontrados no material proposto e as tentativas de 

utilizá-lo. 
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 Este núcleo nos remete à experiência vivida pelo professor com o material 

didático de Ciências do SESI-SP como nos mostram os indicadores: 

As atividades do material didático são confusas e o livro do 

professor não ajuda.   

Falta coerência muitas vezes nas atividades propostas 

Falta um livro do professor, com mais embasamento teórico 

sobre os temas. 

É possível compreender por meio dos pré-indicadores que os professores têm 

algumas críticas ao material didático, provenientes de sua experiência com o uso em 

sala de aula. Ao utilizar o material didático, esse professor encontra dificuldades em 

realizar as atividades propostas, porque suas orientações são confusas, faltando 

coerência nas atividades e embasamento teórico no livro do professor. No entanto, 

percebe-se a importância que o professor atribui ao material didático por ser um 

referencial, uma fonte de pesquisa que permite aprofundamento de conteúdos. 

Como afirma Bittencourt (2005), é importante entendê-lo em todas as suas 

dimensões e complexidade, a fim de que possa desempenhar um papel mais efetivo 

no processo educativo, como um dos instrumentos de trabalho. 

Esse núcleo nos alerta, de acordo com Luchesi (2004), que o livro didático é 

um meio no qual os conteúdos estão ordenados, cabendo ao professor, assumir 

uma posição crítica frente ao que ali está exposto. Sendo assim o livro será um 

instrumento de auxílio do professor no processo de ensino e o auxiliar do aluno no 

processo de aprendizagem. Cabe, portanto, à rede escolar SESI-SP avaliar 

constantemente seu material didático com o objetivo de garantir sua eficácia na 

prática. 

   

Núcleo 4: A proposta de atividades do material didático e as dificuldades na 

sua utilização. 
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O conjunto das experiências dos professores pesquisados com o material 

didático de Ciências gerou sentimentos aversivos de insegurança, incapacidade, 

estranhamento das propostas do material didático em relação aos seus interesses e 

necessidades. Destacamos os seguintes indicadores componentes deste NS: 

Nem sempre conseguimos desenvolver as atividades do 

material didático de Ciências. 

Algumas atividades são difíceis, outras fáceis e outras 

confusas. 

   

De acordo com Soares (1996), salienta-se que o livro didático é visto por 

todos como proposta pedagógica de um conteúdo correto e atualizado selecionado 

do vasto campo de conhecimento em que se insere, por critérios rigorosos, para fins 

de formação escolar, apresentado sob a forma didática adequada aos processos 

cognitivos próprios à etapa de desenvolvimento em que se encontre o aluno, aos 

processos interativos que caracterizam a sala de aula e às circunstâncias sociais e 

culturais em que se insere a escola.  

Corazza (2001) salienta o valor do livro didático enquanto instrumento de 

trabalho e de estudo do professor e dos estudantes. A sua leitura desenvolve o 

esforço para compreender o que nele está escrito, tornando-o um recurso da 

aprendizagem escolar, pois: 

O livro didático passa a ser então, um instrumento de ensino e 

aprendizagem de que cada estudante e educador se servem para 

experimentar processos de construção de pensamento, de 

conhecimento (CORAZZA, 2001, p.66). 

  Acreditamos que a rede escolar SESI-SP saiba da importância do 

direcionamento do material didático para seu público específico devendo contemplar 

os conteúdos da área de conhecimento de forma correta e acessível ao nível e faixa 

etária dos estudantes, pois para muitos estudantes, ele poderá ser o único recurso 

disponível. 
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 Núcleo 5: A utilização dos experimentos propostos e o enfrentamento 

das dificuldades. 

 

 Este núcleo refere-se aos experimentos propostos pelo material didático de 

Ciências considerado muitas vezes abstrato para o aluno. 

   Algumas dificuldades são apontadas pelos professores com relação aos 

experimentos propostos pelo material didático de Ciências: 

Os experimentos não podem ser realizados por falta de 

material e espaço sendo necessária uma revisão. 

Em quase todas as unidades há experimentos que 

necessitam de laboratório. 

 Consideramos importante que a rede escolar SESI-SP verifique estas 

dificuldades com muito cuidado, dando atenção à voz do professor, pois ao propor 

experimentos que valorizam a metodologia da abordagem investigativa, é importante 

que sejam claros tanto para o professor para os alunos. Além disso, é imprescindível 

que os materiais necessários e o espaço adequado (como o laboratório de ciências) 

para a realização dos experimentos estejam disponíveis em todas as unidades 

escolares. .  

 Para que os experimentos propostos sejam executados por meio da proposta 

apontada pelo SESI-SP, acreditamos que espaços de formação continuada podem 

ser de grande contribuição para os professores que talvez encontrem dificuldades 

para realização dos experimentos. Em se tratando dos espaços para realização de 

experimentos nas escolas do SESI-SP, encontramos uma diversidade de estrutura, 

como mencionado anteriormente. Existem escolas equipadas com laboratórios de 

Física, Química e Biologia/Ciências e outras com um laboratório didático móvel, 

comprado para resolver problemas de espaço, sendo esse um carrinho que contém 

kits de experimentos para serem realizados em sala de aula. 

A falta de espaço e de material para realização de experimentos compromete 

as atividades do material didático. São preocupantes os questionamentos que os 

professores fazem neste núcleo, pois a maioria das atividades propostas no material 
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didático tem como ponto de partida uma situação problema, que vai desencadear 

um experimento ou vários experimentos contemplando a orientação de um ensino 

por investigação. 

De acordo Carvalho e Gil-Pérez (2001), o ensino como investigação 

estabelece: 

 Propor situações problema; 

 Propor o estudo qualitativo das situações-problema e a formulação das 

primeiras hipóteses explicativas; 

 Tratar cientificamente o problema a ser investigado, pela: 

- Validação e explicação das primeiras hipóteses explicativas; 

- elaboração e realização de experimentos; 

- análise dos resultados experimentais à luz das hipóteses explicativas (o que 

se pode converter em situação de conflito cognitivo). 

 Lidar com as informações obtidas, formulando novas hipóteses, sínteses e 

novos problemas a serem investigados. 

 

É importante que a rede escolar SESI-SP entenda que para implantar o 

material didático de Ciências é necessário, planejar, organizar e acompanhar a 

implantação equipando as escolas. No caso do SESI-SP, isso vem acontecendo por 

meio da construção de escolas novas, com espaços para laboratórios e 

equipamentos, que vão ao encontro do que propõe o material didático de Ciências, 

mas existem lugares onde faltam materiais e espaços adequados, conforme os 

sujeitos dessa pesquisa nos revelam. 

 

Núcleo 6: A falta de atividades e conteúdos e a necessária revisão nas 

propostas. 
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Este núcleo nos remete à compreensão sobre como o professor tem 

significado o material didático de Ciências, após sua vivência na prática com os 

alunos.  Como nos mostram os indicadores: 

As atividades do material didático são ora fracas, e ora 

difíceis dificultando o desenvolvimento. 

É necessário rever as atividades propostas pelo material 

didático, pois faltam conteúdos a serem inseridos. 

Constata-se que o livro didático assume funções diferentes, dependendo das 

condições, do lugar e do momento em que é produzido e utilizado nas diferentes 

situações escolares. A finalidade do Material Didático da rede escolar SESI-SP visa 

a melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Siganski, Friso e Boff (2008), ao investigarem a utilização do livro didático em 

sala de aula no ensino fundamental, perceberam que há diferentes manifestações, 

por parte dos professores, em relação ao seu uso. Alguns seguem de forma rigorosa 

o desenvolvimento de cada item indicado; outros, no entanto, não o utilizam por 

considerá-lo inadequado, uma vez que os conceitos se apresentam desvinculados 

da realidade dos estudantes, o que dificulta a aprendizagem. 

Os professores questionam as atividades do material didático e apontam a 

necessidade de revisão destas, e propõem a inserção de conteúdos conceituais que 

são necessários, na visão dos professores, para sua prática pedagógica. Isto se 

configura num alerta para a rede escolar SESI-SP em relação às implicações do uso 

deste material na prática pedagógica do professor. 

Os sujeitos dessa pesquisa declaram a necessidade de uma proximidade 

entre teoria e prática no desenvolvimento das atividades propostas pelo material 

didático de ciências, o que é evidenciado nos pré-indicadores e consequentemente 

no indicador que os articula. Acreditamos na necessidade de um projeto de 

formação continuada de maneira que possibilite a ampliação das discussões sobre o 

material didático aliado à concepção e metodologia do ensino de ciências, assim 

como já acontece com municípios conveniados com o SESI-SP , para clarificar as 

propostas de modo a atender as necessidades dos professores. 
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Núcleo 7: A intervenção do professor como condição para utilização do 

material didático 

 

 No caso da rede escolar SESI-SP os professores de Ciências significam o 

material didático de Ciências de acordo com sua prática. Assim, segundo Aguiar 

(2006, p.14), os significados são produções históricas e sociais. São eles que 

permitem a comunicação, a socialização de nossas experiências. Frente a estas 

concepções, verificamos que será ao desenvolver as atividades junto aos alunos 

que os professores se darão conta de que a sua mediação é fundamental no 

processo de aprendizagem do aluno. 

Tenho que sempre orientar os alunos na atividade do material 

didático de Ciências por que eles não entendem. 

Em algumas atividades do material didático de ciências os 

alunos encontram muita dificuldade de realizar. 

 Consideramos que a tarefa de orientar, mediar as atividades de qualquer 

material didático é do professor. A gradação da dificuldade das atividades é 

necessária, porém, quando os professores afirmam que os alunos consideram as 

atividades difíceis, anunciam que o aluno não tem entendido a proposta desse 

material didático.  

 Apontamos à rede escolar SESI-SP a necessidade que o material didático 

dialogue com o professor, podendo ser uma das contribuições e não a única para 

melhoria da qualidade do ensino. Tal compreensão esta amparada nos conteúdos 

contidos nos indicadores desse núcleo e seus pré-indicadores, quando os 

professores enfatizam a necessidade de o material didático ser mais claro em 

relação às atividades propostas. Como uma hipótese, podemos pensar que talvez os 

professores estejam mais preocupados com a forma de transmitir conhecimentos e 

cobrar dos alunos e, na contramão, o material didático de ciências vem mobilizando 

um repensar de posturas, a necessidade de aperfeiçoamento, de rever a forma 

como vêm trabalhando, e a própria função de educador.  
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Núcleo 8: A importância das trocas para o trabalho interdisciplinar e a falta de 

tempo proporcionado para isto. 

 

 Ao analisarmos este núcleo, é importante retomarmos que a rede escolar 

SES-SP teve a preocupação, no momento da elaboração do material didático de 

Ciências, de garantir a interdisciplinaridade por meio das atividades propostas. 

Portanto, a dialogicidade juntamente com a interdisciplinaridade 
constituem dois princípios educacionais básicos que sustentam 
esta proposta educacional. (SESI, 2003 p. 21). 

 

 Em sua pesquisa, Souza (2006) procurou analisar como a 

interdisciplinaridade é tratada na rede escolar SESI-SP, a partir da década de 90, 

período de profundas mudanças estruturais e curriculares. A autora observou a 

interdisciplinaridade era possível por meio do diálogo entre as disciplinas expressas 

nos referenciais da rede escolar SESI-SP e os conceitos expressos pela Teoria da 

Interdisciplinaridade, propostos no Brasil, os quais consideram as três dimensões do 

saber: o conhecer, o fazer e o ser. No estabelecimento de uma harmonia entre eles, 

torna-se possível alcançar a efetivação de um espaço escolar em que a 

aprendizagem caminhe junto com a convivência prazerosa no desenvolvimento dos 

alunos. 

 Quando questionados sobre o trabalho interdisciplinar na rede, os sujeitos 

dessa pesquisa, por meio dos pré-indicadores, questionam: 

 

   ... não temos tempo de troca com outras disciplinas 

Isso só é possível com complemento do material. 

Mas não tenho conhecimento das expectativas dos colegas devido à 
falta de tempo e oportunidade para discussão. 

Não vejo como! 

Temos falta de tempo com os colegas para desenvolver a 
interdisciplinaridade. 
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 Por meio deste indicador, acreditamos que, em parte, o professor tem razão. 

Para que aconteça a interdisciplinaridade, é necessário haver diálogo entre os 

docentes dos diferentes componentes curriculares. No entanto, de acordo com os 

referenciais curriculares do SESI-SP, além do diálogo, a interdisciplinaridade 

pressupõe uma postura do professor em se utilizar dos diversos conhecimentos para 

ensinar. 

 Cabe ressaltar que, até o ano de 2009, os professores do SESI-SP não 

tinham horários pedagógicos coletivos na sua própria escola para dialogar com seus 

pares. A interdisciplinaridade era discutida em momentos de formação continuada 

com técnicos do SESI-SP somente na especificidade do componente curricular, 

quando o técnico formador favorecia o estabelecimento de relações dos temas 

tratados por meio dos modelos organizativos de ensino e aprendizagem que eram 

atividades propostas para discussão no espaço de formação e que visavam que 

visava à reflexão da prática pedagógica. 

 A partir de 2010, a rede escolar SESI-SP percebe a necessidade de 

discussões coletivas pedagógicas (DPC) nas escolas, que favoreceriam, entre 

outras coisas, o diálogo esperado para que a interdisciplinaridade ocorresse. Deste 

modo, autoriza quatro horas de DPC aos professores que têm trinta e seis horas-

aula. Essa proposta não atende a totalidade dos professores e a DPC fica a cargo 

dos técnicos que trabalham na central do SESI-SP, por meio de seu portal 

educacional não atingindo a todos e não deixando a escola exercer sua autonomia 

para discutir o que lhe é próprio. 

Por entendermos a seriedade desta questão, lembramos Paulo Freire ao 

afirmar: 

 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem 
em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 
tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que 
a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse 
país democraticamente.” 

Paulo Freire 
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 Consideramos pertinente a justificativa dos professores sobre a necessidade 

de planejar juntos com outros professores e dialogar. Para isso, faz-se necessário 

que a rede escolar SESI-SP repense sua proposta de DPC, com o objetivo de criar 

um espaço de discussão e formação para fortalecer o projeto político-pedagógico da 

escola. Isso significa articulação entre as disciplinas, atender os problemas 

enfrentados pelos docentes, trocar experiências, discutir planejamento e avaliação e 

estimular a reflexão sobre a prática docente.  

 

Núcleo 9: A dificuldade de acesso às referências e sites propostos: qual o 

papel do SESI-SP? 

 

 Este núcleo nos traz informações importantes sobre algumas dificuldades que 

podem comprometer a qualidade do trabalho do professor durante a utilização do 

material didático de Ciências. Voltemos a um dos pré-indicadores:  

Alguns sites indicados nas referências não abrem nos 
computadores do SESI-SP quando mais precisamos deles. 

As referências propostas pelo material didático não são 
encontradas na escola. 

 

 Tais falas são reveladoras de algo que, sem dúvida prejudica a qualidade do 

planejamento do professor. Quando se opta por incluir textos retirados de sites ou 

blogues em um material didático, é necessário transcrevê-los na íntegra; porém, 

quando se sugere a leitura de um texto, assistir a um filme ou observar uma imagem 

por meio da indicação de um link da internet, há que se ter cuidado, pois, em geral, 

esses conteúdos permanecem online por tempo determinado. 

 O material didático de Ciências deixa lacunas nesse sentido tanto no livro 

Movimento do Aprender (livro do aluno), quanto no livro Fazer Pedagógico (livro do 

professor), sugerindo que ambos, professor e aluno, acessem textos e vídeos que 

estão fora do ar. Outro problema é que a diretoria de tecnologia da informação do 

SESI-SP deveria se antecipar e liberar o acesso a todos os sites e vídeos indicados 

no material didático em seus laboratórios de informática para que o professor não se 
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decepcionasse após ter planejado sua atividade, ao receber a mensagem de 

“acesso negado” para o endereço que deseja consultar. 

 

 

Núcleo 10: O gosto pela pesquisa e as dificuldades encontradas pelos alunos. 

 

 

Este núcleo nos remete à ideia de que educar (Carvalho, 2007) na e para a 

sociedade pressupõe criar condições que impulsionem e estimulem o sujeito a 

buscar novos conhecimentos, permitindo-lhe fazer uma leitura crítica do mundo que 

o cerca. Essa busca compreende o saber localizar e selecionar informações, 

explorar, questionar, argumentar, sistematizar e fundamentar ideias, e por fim, 

comunicar novos conhecimentos. Nesse sentido, a escola como instituição formal 

assume papel essencial, pois tem como objetivo a formação do indivíduo em todos 

os aspectos que o constituem, não podendo ser apenas uma repassadora ou 

socializadora de conhecimentos, apenas treinando o indivíduo a fazer cópias, não o 

levando a construir conhecimento. 

O material didático de Ciências do SESI-SP, ao propor uma forma inovadora 

de encaminhar suas atividades, nos faz pensar no professor. Vejamos algumas de 

suas falas: 

 

Os alunos têm muita dificuldade em realizar as pesquisas do 
material didático de Ciências. 

Os alunos gostam de pesquisar, porque o material didático de 
Ciências estimula para isso. 

 

 Pelas falas destes professores os alunos, apesar de gostarem do material 

didático, têm também dificuldades em realizar as tarefas e as pesquisas. Podemos 
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inferir que isso se deve ao professor de Ciências ainda não ter incorporado a 

proposta didático-metodológica de Ciências.  

 Esse núcleo nos remete ao que diz Carvalho (2007) sobre a pesquisa escolar 

desenvolvida em sala de aula, entendida como princípio educativo, tornando-se uma 

das grandes possibilidades do educando desenvolver habilidades que o tornem um 

sujeito competente no ato de construir conhecimento. Dessa forma, deixa de ser o 

aluno-objeto e passa a ser o aluno-sujeito. Entendida como uma prática cotidiana do 

professor e do educando, a pesquisa escolar não pode ser vista como uma prática 

apenas do ensino superior ou utilizada em momentos especiais, como também não 

deve ser utilizada como forma de passar tempo ou matar aula, muito menos uma 

forma de castigar o educando no sentido de fazê-lo copiar textos que não terão 

significado algum para ele. Demo (2003, p. 2) afirma:  

Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o 
profissional da educação seja pesquisador, ou seja, maneje a 
pesquisa como o princípio científico e educativo e a tenha como 
atitude cotidiana. Não é o caso fazer dele um pesquisador 
“profissional”, sobretudo na educação básica, já que não a cultiva em 
si, mas como instrumento principal do processo educativo. Não se 
busca um “profissional da pesquisa”, mas um profissional da 
educação pela pesquisa. 

 

Na educação pela pesquisa, segundo Carvalho (2007), o professor deixa de 

ter uma didática passiva, na qual apenas reproduz textos. O professor apresenta-se 

com ideias, interpretações e propostas próprias. Para isso, necessita de atualização, 

experiências novas e, principalmente, ser um autor crítico de suas práticas. Carvalho 

e Gil-Pérez (2001, p. 50) afirmam que “orientar a aprendizagem como uma pesquisa 

introduz mudanças profundas no papel do professor”.  

Assim, quando o professor opta pelo educar pela pesquisa, de acordo com 

Carvalho (2007), necessita desenvolver em si próprio e no educando o diálogo, a 

leitura, a escrita, a elaboração de argumentos fundamentados. Portanto, o professor 

precisa exercitar e colocar em prática o ato de questionar, argumentar e validar os 

conhecimentos construídos. Isso significa mostrar suas competências e planejar 

estratégias de ensino que possibilitem o desenvolvimento destas nos educandos. 
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Segundo Galiazzi (2005, p. 21), “em uma sala de aula com pesquisa, o 

processo de formação através de questionamento, construção de argumentos e 

validação ocorre tanto no professor como no aluno”. Galiazzi (2005, p. 25) afirma 

também que 

a pesquisa em sala de aula precisa do envolvimento ativo e reflexivo 
permanente de seus participantes. A partir do questionamento, é 
fundamental por em movimento todo o conjunto de ações, de 
construção de argumentos que possibilitem superar o estado atual e 
atingir novos patamares do ser, do fazer e do conhecer.  

Para Galiazzi (2005, p. 21), a pesquisa escolar é um processo cíclico e 

dialético, que possibilita o desenvolvimento de competências tanto no professor 

como no educando. Essas competências, segundo a autora, são: 

 Saber perguntar; 

 Saber dialogar; 

 Saber construir argumentos congruentes e consistentes, 
apoiados em uma comunidade argumentativa ampliada, 
alicerçados na leitura e sistematizados pela escrita; 

 Saber validar esses argumentos através da discussão de ideias 
construídas no diálogo como interlocutores práticos e teóricos, 
com respeito ao argumento do outro; 

 Estar aberto para superar-se e ser superado num movimento 
dialético de construção permanente.  

O material didático de Ciências da rede escolar SESI-SP tem como objetivo 

incentivar a educação pela pesquisa. No entanto, para que isso aconteça, é 

importante que professor e educando entendam que as atividades do material 

didático estimulam a redigir textos, elaborar questões, apreciar leitura e biblioteca, 

buscar dados em diversas fontes, duvidar e perguntar, planejar, conviver e interagir 

em grupo, aceitar e analisar as opiniões dos outros, desenvolver o pensamento 

crítico,  e, principalmente, adquirir autonomia no processo de construir 

conhecimentos. Por isso, é necessário estimular o trabalho tanto entre os educandos 

como entre educandos e professor. É essencial mudar a ideia de aula em que o 

educando apenas recebe informação de forma passiva, sem questionar, argumentar, 

inferir, ou seja, sem a participação ativa de sujeito construtor de seus 

conhecimentos. 
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Conclui-se, a partir da proposta do material didático de Ciências, que a 

utilização da pesquisa escolar no material didático do SESI-SP como método de 

ensino e aprendizagem cumpre a proposta educacional de Ciências da rede escolar 

SESI-SP. Ou seja, de buscar resposta para algum questionamento, partindo de uma 

situação-problema que estimule e mobilize o educando a querer saber mais sobre o 

objeto a ser estudado, utilizando-se do seu conhecimento espontâneo ou intuitivo na 

tentativa de querer achar essas respostas. 

 

Segundo os referenciais curriculares em SESI-SP (2003, p. 11), 

[...] é necessário perceber que os desafios considerados bons para 
dar início a um novo conteúdo são aqueles que sensibilizam o aluno 
para o conhecimento, ou seja, que despertam o entusiasmo, o 
interesse a curiosidade. Porém, mobilizar não é um procedimento 
fácil, pois requer conhecimento do conteúdo por parte do professor e 
sensibilização dos aprendizes. [...]  

 

Fica clara a necessidade de o professor ter acesso e domínio tanto no que se 

refere aos conteúdos conceituais como à metodologia adotada, estimulando e 

criando um ambiente favorável que desperte o interesse do educando para o objeto 

a ser investigado. No entanto faz-se necessária formação constante porque nem 

todos os professores se apropriam da proposta metodológica da rede escolar SESI-

SP, além de termos que considerar o ingresso de professores novos. 

De acordo com o material didático de Ciências da rede escolar SESI-SP, ao 

se verificar os conhecimentos prévios dos educandos por meio da sessão “Roda de 

Conversa”, o professor deve possibilitar aos educandos estabelecer e levantar 

prováveis hipóteses sobre as situações-problemas que os desafiam e os 

conhecimentos de que eles dispõem, configurando a motivação necessária para a 

realização da pesquisa escolar. 

Portanto, o material didático da rede escolar SESI-SP enfatiza a necessidade 

da escrita, acreditando na sua presença em todos os momentos da pesquisa 

escolar, pois é através dela que o educando terá a oportunidade de construir, 
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organizar, sistematizar e socializar suas argumentações, recorrendo a interlocuções 

com teóricos e com a realidade. 

Aceitar o desafio de levar a pesquisa escolar como uma das possíveis 

estratégias para se ensinar Ciências com o material didático de Ciências da rede 

escolar SESI-SP requer saber sobre o quê, o porquê, quando e como pesquisar. 

 

Núcleo 11: O material didático como mais um recurso para a prática docente. 

 

 Este núcleo de estudo nos faz rever tudo que já foi discutido nessa 

dissertação, como o surgimento desse material didático por uma necessidade dos 

professores da rede escolar SESI-SP e a criação do Sistema SESI-SP de Ensino 

para atender outras instituições que queiram adotar a proposta educacional e 

material didático do SESI-SP.  

 Quando falamos de sistemas de ensino, é importante compreendermos seu 

significado. De acordo com Saviani (1999), sistema de ensino é uma ordenação 

articulada de vários elementos necessários à consecução de objetivos educacionais 

preconizados para a população à qual se destina. Explica ainda que a ação 

sistêmica está necessariamente vinculada a um plano de ação que dê coerência a 

um conjunto de finalidades, com atividades organizadas segundo normas que 

decorrem de valores. 

 A constituição do Sistema SESI-SP de Ensino constitui-se na consolidação da 

experiência do SESI-SP em educação de mais de 60 anos e está concretizada em 

um material didático próprio, carregado de sua concepção de educação, que é 

vivenciada constantemente em suas escolas. 

 O material didático de Ciências da rede escolar SESI-SP tem como objetivo 

principal orientar os professores em relação a sua prática, mas não descarta este 

professor como autor de sua própria prática. 

 De acordo com Batista (1999, p.531), os livros didáticos são a principal fonte 

de informação impressa utilizada por parte significativa de alunos e professores 
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brasileiros e essa utilização intensiva ocorre quanto mais as populações escolares 

(docentes e discentes) têm menor acesso a bens econômicos e culturais. Os livros 

didáticos parecem ser, assim, por parte significativa da população brasileira, o 

principal impresso em torno do qual sua escolarização e letramento são organizados 

e constituídos. 

 Assim como Batista, Cury (2009, p.120) acredita que o material didático 

socorrendo populações de baixa renda ou não, ele é sine qua non para o 

acompanhamento dos estudos e para propiciar maior segurança aos alunos. 

 De acordo com Brasil (2008), para uma melhor utilização do livro didático não 

se deve ficar preso às funções esperadas; é preciso inteirar-se de suas limitações, 

particularidades e das suas críticas. Os livros didáticos não devem ser apenas fontes 

de informações, eles devem assumir o papel de desafiar os alunos e problematizar 

os conteúdos. 

Para finalizar a analise desse núcleo, é importante explicitar a concordância 

com as falas dos professores: 

 

A melhora deve-se ao esforço do professor no material 

complementar. 

Pois, minhas práticas anteriores também eram eficientes. 

As práticas anteriores já contribuem para uma boa aprendizagem. 

Penso que depende mais do professor do que do material didático. 

Muito relativo, depende da maneira em que o professor dá aula. 

 

 Segundo estes professores, o material didático é um recurso que contribui 

para sua prática, porque são eles que o executam na sala de aula. O novo e 

essencial na investigação que introduz a teoria do pensamento e da linguagem em 

Vygotsky (2009, p.399) é a descoberta de que os significados das palavras se 

desenvolvem. A descoberta da mudança dos significados das palavras e do seu 

desenvolvimento é a sua descoberta principal, que permite, pela primeira vez, 
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superar definitivamente o postulado da constância e da imutabilidade do significado 

da palavra que servirá de base a todas as teorias anteriores do pensamento e da 

linguagem.  

Nesse sentido, a associação que vincula a palavra ao significado pode ser 

reforçada ou debilitada, pode ser enriquecida por uma série de vínculos com outros 

objetos da mesma espécie, pode, pela aparência ou a contiguidade, estender-se a 

um círculo mais amplo de objetos ou, ao contrário, pode restringir esse círculo.  

 

Núcleo 12: A melhora da qualidade do trabalho do professor vai além do uso 

do material didático. 

 

 Ao iniciarmos a análise deste núcleo por meio de seus indicadores, 

destacamos algumas considerações de alguns dos sujeitos desta pesquisa: 

A qualidade do trabalho do professor não se deve somente ao 

material didático. 

A qualidade do trabalho do professor melhorou devido ao uso de 

mais um recurso como o material didático. 

A qualidade do trabalho do professor não melhorou com a 

utilização do material didático. 

É importante dizermos que aparecem falas diferentes e diversas, e isto são indícios 

que as formas de significar também são diferentes. Isto se da não porque alguns 

estão com a “verdade” e outros não, mas porque as experiências com o material 

didático de Ciências são diferentes, tanto pela condição de cada um, ou seja, pelas 

condições subjetivas, como pelas condições objetivas, estrutura e a relação com a 

coordenação. 

 

Com esse núcleo, é possível dizer que os professores de Ciências, 

mobilizados por um material didático inovador, enfrentaram a tarefa proposta por 
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este e desenvolveram suas atividades a partir das orientações do Fazer Pedagógico 

(livro do professor) em sua prática de sala de aula. Porém, alguns professores têm 

dificuldades em trabalhar com o material de acordo com a sua proposta. 

Assim, alguns professores mobilizados pelo material didático e pelo 

envolvimento de alguns alunos sentiram-se mais confiantes, capazes de atingir os 

objetivos propostos, o que os impulsionou a não desistir, a vencer o medo e as 

incertezas, gerando novos sentimentos de realização e segurança, motivando-os a 

persistirem no enfrentamento da tarefa de ensinar os alunos. 

 Foi possível alguns professores refletirem mais detalhadamente sobre suas 

ações e as consequências delas, ultrapassar preconceitos, generalizações, assim 

como a fragmentação e cristalização de pensamentos típicos da particularidade e 

caminhar para a dimensão genérica do não cotidiano, o que permitiu que vencessem 

o estranhamento entre aquilo que idealizam e os resultados que conseguem obter e 

uma maior proximidade entre os significados e sentidos da sua atividade. 

 Nesse caminho, puderam fazer descobertas acerca da necessidade e 

importância do uso do material didático para verificar os conhecimentos prévios dos 

alunos, considerar sua realidade, estabelecer e compartilhar objetivos, planejar 

cuidadosamente as etapas e serem percorridas pelo material didático de Ciências e 

serem autores da sua própria prática. No entanto, alguns professores ao pedirem 

mais textos conceituais, ainda não entenderam a proposta metodológica de Ciências 

e a proposta do próprio material didático. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Após a análise das questões fechadas e das questões abertas e por meio dos 

núcleos de significação construídos a partir das questões abertas e as justificativas 

das questões fechadas, chegamos às considerações finais, quando realizamos as 

articulações e teorizações. Por meio dessa análise, buscamos apreender as 

significações atribuídas ao material didático pelos professores de Ciências do Ensino 

Fundamental II da rede escolar SESI-SP.  Neste percurso nossa meta foi de 

apreender as mediações constitutivas de tais significações, levando em conta a 

historicidade, o modo como tais significações se constituíram na relação com o 

outro, com a cultura e com o trabalho. 

Consideramos que a análise das significações do professor de Ciências 

trazem contribuições tanto para uma melhor compreensão do próprio professor, 

como para as reflexões sobre o material didático, mais especificamente de Ciências.  

O material didático da rede escolar SESI-SP não pode ser compreendido sem 

a análise dos constituintes históricos do livro didático. No Brasil, já existiam livros 

didáticos desde 1808, pois havia grande interesse em se produzir material didático 

para uma elite dominante. Em 1938, com a criação da Comissão Nacional do Livro 

Didático, por meio do Decreto-Lei nº 1006/38, de 30/12/38, tem-se início a 

preocupação com os livros didáticos em nível oficial no Brasil. Nesse período, o livro 

já era considerado uma ferramenta da educação política e ideológica. Durante o 

regime militar, a Comissão do Livro Técnico e Livro Didático tinham como objetivo 

coordenar as ações referentes à produção, edição e distribuição do livro didático. 

Para que isso ocorresse, firmou-se um acordo entre o Ministério da Educação (MEC) 

e a United States Agency Internacional for Development (USAID). Esse acordo 

assegurou a distribuição de 51 milhões de livros, por três anos, garantindo a 

distribuição gratuita desses pelo Brasil. Nessa fase, houve uma grande influência 

americana na educação brasileira. 

Depois do fim da ditadura militar em 1985, de acordo com BIZZO (2012), o 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) visava distribuir livros didáticos a todos 

os alunos durante os oito anos de educação obrigatória. A prerrogativa da escolha 

de livros didáticos pelos professores foi garantida por um compromisso explícito de 
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atingir todos os alunos das escolas públicas no período correto, de adotar livros 

reutilizáveis e de assegurar uma constante avaliação de seu conteúdo. No entanto, 

os problemas já conhecidos, tanto do ponto de vista operacional como do ponto de 

vista de conteúdo, ainda aguardavam por uma solução adequada.  

Em se tratando do material didático do SESI-SP, consideramos importante 

que se façam avaliações constantes para melhor revisá-lo e reeditá-lo para que sua 

qualidade seja cada vez mais reconhecida pelos professores da rede escolar SESI-

SP e dos professores das prefeituras municipais que têm convênio com o Sistema 

SESI-SP de Ensino. A decisão de focarmos o livro didático se deu, também, porque 

nossas referências indicam que as aulas de ciências no Brasil, historicamente, têm 

sido dirigidas através dos livros didáticos, o que incita uma profunda reflexão sobre a 

qualidade do material editorial disponível. Nesse sentido, é importante que o SESI-

SP fique atento às dificuldades e necessidades dos professores com o uso desse 

material didático. Para isso, um bom exemplo é atender aos quesitos utilizados pelo 

PNLD para a aprovação dos livros didáticos.  

Em se tratando das significações apreendidas pelos sujeitos dessa pesquisa, 

os dados revelam que o material didático de Ciências procura atender às diversas 

realidades, pois a rede escolar SESI-SP está presente em cidades da Grande São 

Paulo, Interior e Litoral. O professor tem adequado o material didático de acordo 

com a sua realidade. Os professores com maior tempo de serviço na rede escolar 

SESI-SP, tiveram a possibilidade de vivenciar encontros de formação de professores 

num momento da construção da proposta educacional, pois o objetivo principal da 

formação continuada do SESI-SP era promover a reflexão da prática pedagógica, 

fato este que nos ajuda a afirmar a necessidade de encontros de formações 

continuadas que propiciem um diálogo entre a constituição do material didático e sua 

aplicabilidade na prática. 

A pesquisa revela que o material didático é aprovado por 80% dos 

professores da rede escolar SESI-SP, embora os mesmos professores apresentem 

críticas ao tratarem da estrutura das escolas SESI-SP, pelo fato de não darem 

condições para desenvolverem as atividades propostas pelo material didático. 

Consideramos que tal aspecto deveria ser considerado pela rede SESI, pois esta 

deve dar condições necessárias para o trabalho do professor. Outro problema são 
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os espaços para laboratórios com materiais acessíveis e que contemplem o 

solicitado no material didático. Se quisermos garantir que o professor use esse 

material didático é importante dar a ele condições satisfatórias para bem aperfeiçoar 

suas práticas pedagógicas.  

A pesquisa nos mostra que nem todos os professores do SESI-SP trabalham 

em período integral. Para que o professor possa se dedicar integralmente às 

pesquisas que o material exige, das quais depende a aplicabilidade do material 

didático e para que tenha disponibilidade para os momentos de formação 

continuada, o professor deveria cumprir jornada de trabalho em período integral. 

Outro dado importante é o fato do professor do SESI-SP utilizar o material didático 

de Ciências como um norte para suas aulas, mas necessitando de complementá-lo 

com outros materiais.  

A maioria dos professores, somando 77%, afirma que as atividades do 

material didático de Ciências são adequadas ao nível de escolaridade dos alunos e 

95% declaram que este material didático incentiva o uso de laboratório. Este 

resultado apresenta ao SESI-SP um aspecto positivo, pois proporciona ao aluno 

deixar de ser apenas um observador das aulas, passando a ter grande influência 

sobre ela, precisando argumentar, pensar, agir, inferir, questionar. Deixando de ser 

também um conhecedor de conteúdos, vindo a aprender atitudes e habilidades, 

como argumentação, interpretação, análise, entre outras conforme Duschl (1998). 

O SESI-SP deve ouvir os professores de Ciências, quando afirmam que o 

material didático de Ciências não tem número suficiente de atividades para serem 

desenvolvidas no ano letivo, faltando atividades para serem desenvolvidas com os 

alunos nas situações de ensino e aprendizagem.  

O material didático do SESI-SP é diferenciado quando comparado aos 

materiais disponíveis no mercado, pois foi pensado e produzido dentro de uma 

concepção que engloba o processo de ensino, de aprendizagem e de pesquisa, que 

é centrado na ação da construção do conhecimento, numa abordagem 

interdisciplinar e organiza-se por meio da relação de diálogo. Para que este material 

didático não se torne apenas um caderno de atividades para o aluno, faz-se 

necessário que o SESI-SP amplie e programe suas modalidades de formação 
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continuada com foco na reflexão da prática pedagógica do professor, visando de fato 

a implementação do material didático, que é a materialização de sua concepção de 

ensino e aprendizagem. Caso isso não aconteça, o professor continuará significando 

esse material como qualquer material que aborde de forma estritamente tradicional 

as questões do ensino de Ciências, sem permitir que os docentes se apropriem 

verdadeiramente dos conteúdos e processos, o que acaba constituindo uma forma 

de trabalho alienado, desconhecendo o processo de elaboração do material didático 

próprio do SESI-SP, carregado de sua concepção de educação, não entendendo 

que este tem como objetivo transformar a realidade. Diante disso, acreditamos que 

seja de suma importância que o SESI-SP se preocupe com uma formação 

continuada que proporcione o diálogo com os professores em relação à proposta 

desse material didático.   
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ANEXOS 
 

ANEXO A – Questionário Piloto 
 

Caro professor (a), 

Estou realizando uma pesquisa que tem como objetivo investigar as significações 

atribuídas ao material didático pelos professores de Ciências do Ensino 

Fundamental II da rede escolar SESI-SP. Tenho autorização do Diretor da Divisão 

de Educação do SESI-SP para realização dessa pesquisa. 

Gostaria muito de ter a sua colaboração na validação desse questionário 

Piloto. 

Laôr Fernandes de Oliveira 

 

I. Por favor, assinale uma alternativa: 

1. Idade: (  ) 20 a 30 anos  (  ) 31 a 40 anos  (  ) 41 a 50 anos  (  ) 51 a 60 anos 

2. Sexo:  (  ) feminino  (  ) masculino 

3. Tempo de magistério: (  ) 0 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos  (  ) mais de 10 anos 

4. Séries com as quais leciona no SESI-SP: 

 (   ) 6° ano  (   ) 7° ano  (  ) 8° ano           (   ) 9° ano 

5. Tempo que utiliza qualquer livro didático de Ciências em sua prática:                  (  ) 0 a 

2 anos  (  ) 3 a 5 anos  (  ) 6 a 8 anos (  )  mais de 10 anos  

6. Tempo que utiliza o material do SESI-SP: (   ) 1 ano  (   ) 2 anos  (   ) 3 anos  

7. Quais materiais você utiliza no ato de planejar? ( Você poderá assinalar mais de uma 

resposta)   

 (    ) Referencial Curricular  (  ) Fazer Pedagógico  (  ) Movimento do Aprender  (  ) 

PCNs   (  ) Diversos livros didáticos  (  ) Livro didático da minha preferência  (  ) 

internet 
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8. De acordo com sua prática pedagógica com livros didáticos de ciências, o que acha do 

material didático do SESI-SP?     

 (  ) excelente  (  ) Muito bom  (  ) bom (  ) regular  (  ) ruim 

9. O que os alunos acham do material didático do SESI-SP de acordo com a sua 

experiência:  (  ) excelente  (  ) muito bom  (  ) bom  (  ) regular  (  ) ruim 

II. Leia as frases abaixo e pensando na sua experiência com o material didático de 

Ciências do SESI-SP, avalie o quanto você concorda ou não com cada uma das ideias 

apresentadas. 

 Concordo 

totalmente 

Concordo 

em parte 

Discordo 

em parte

Discordo 

totalmente 

1. De modo geral, despertou a 

vontade de pesquisar dos 

alunos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

2. Não tive muitas dúvidas, 

porque as atividades estão 

bem claras. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

3. As atividades são adequadas 

ao nível dos alunos e eles 

conseguem realizá-las 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

4. O aprendizado dos alunos 

melhorou bastante após a 

utilização do material 

didático. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

5. Meu trabalho como professor 

teve mais qualidade com a 

utilização do material 

didático. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 

6.  O número de atividades 

propostas no material didático 

é adequado. 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
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III. Pensando na sua experiência durante o trabalho com o material didático de Ciências 

do SESI-SP, complete as frases abaixo: 

a) A maior contribuição do material didático para você como professor foi 

______________________________________________________________. 

b) A maior contribuição do material didático para seus alunos foi 

______________________________________________________________. 

IV. Para finalizar: pensando novamente na sua experiência com o material didático de 

Ciências do SESI-SP em sala de aula, cite: 

a) Três qualidades do material didático de Ciências: 

 ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

b) Três deficiências do material didático de Ciências: 

 ______________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

V. O uso do material didático de Ciências trouxe mudanças na forma de você enfrentar a 

tarefa de ensinar Ciências aos seus alunos? Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Novo Questionário - Finalizado 
 

Caro (a) professor (a), 

Estou realizando uma pesquisa que parte de um comprometimento e uma 

preocupação com a qualidade do material didático de Ciências da rede escolar 

SESI-SP. Gostaria da sua colaboração que é muito importante para mim e para 

nossa instituição para garantia da qualidade e melhoria do material didático de 

Ciências. 

Favor devolver via MALOTE para (D.E./GCP/LAOR) 

Laôr Fernandes de Oliveira 

I. Assinale a(s) alternativa(s): 

1. Idade:  

(  ) 20 a 30 anos  (  ) 31 a 40 anos  (  ) 41 a 50 anos  (  ) 51 a 60 anos 

2. Sexo:  

(  ) feminino  (  ) masculino 

3. Em que região dá aula:  

(  ) São Paulo – Capital  (  ) Interior  (  ) Litoral  (  ) ABCD 

4. Área de formação acadêmica:  

(  ) Ciências Biológicas (  ) Química  (  ) Física (  ) 

Outras:....................................................................................................... 

 

5. Tempo de magistério:  

(  ) 0 a 5 anos  (  ) 6 a 10 anos (  ) 11 a 20 anos   (   ) 21 a 30 anos  (   ) mais de 31 

anos 

6. Leciona em outra escola? 



 

141 
 

 (  ) Sim    (  ) Não 

7. CASO SUA RESPOSTA AFIRMATIVA. SELECIONE: 
(  ) Escola Estadual (  ) Escola Municipal (  ) Escola Particular 

8. Levando em consideração TODAS as aulas dadas, sejam elas do SESI ou não, 

quantas horas/aula leciona por semana?  

(  ) até 10 horas/aula (  ) 10 horas/aula a 20 horas/aula (  )20 horas/aula a 30 

horas/aula (  )30 horas/aula a 40 horas/aula  (  ) mais de 40 horas/aula 

9. Há quanto tempo é professor de Ciências da rede SESI-SP? 

(  ) até 2 anos  (  ) 3 a 5 anos  (  ) 6 a 8 anos  (  ) 9 a 10 anos  (  ) 11 a 13 anos               

(  ) 14 a 16 anos  (  ) 18 a 20 anos  (  ) mais de 21 anos 

10. Para quais turmas dá aula no SESI-SP? 

(  ) 6° ano  (  ) 7° ano  (  ) 8° ano   (  ) 9° ano 

11. Tempo que utiliza qualquer livro didático de Ciências em sua prática:             

(  ) 0 a 2 anos  (  ) 3 a 5 anos  (  ) 6 a 8 anos (  ) mais de 10 anos 

12. Tempo que utiliza o material didático de Ciências da rede SESI-SP:  

(  ) 1 ano  (  ) 2 anos  (  ) 3 anos 

13. Quais materiais você utiliza no ato de planejar? ( Você poderá assinalar mais de 

uma resposta)   

(  ) Referencial Curricular  (  ) Fazer Pedagógico  (  ) Movimento do Aprender   

(  ) PCNs   (  ) Diversos livros didáticos  (  ) Um livro didático da minha preferência   

(  ) Sites sugeridos pelo material didático (  ) Outros sites 

14. Para planejar suas aulas, você utiliza: 

(  ) Internet  (  ) Material didático da rede SESI-SP (  ) Outros Materiais didático               

(  ) Livros referentes ao assunto abordado (  ) Outros: ................ 
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15. De acordo com sua prática pedagógica com livros didáticos de ciências, o que acha 

do material didático do SESI-SP?     

(  ) Excelente  (  ) Muito bom  (  ) Bom (  ) Regular  (  ) Ruim 

16. Você acredita que os alunos utilizam o material didático da rede SESI-SP 

explorando todas as atividades propostas? 

(  ) Sim (  ) Não 

17. De acordo com a sua opinião, como avalia o material didático de Ciências da rede 

SESI- SP? (Justifique). 

(  ) Excelente  (  ) Muito bom  (  ) Bom (  ) Regular  (  ) Ruim 

18. A escola em que leciona possui infraestrutura adequada (laboratórios, 

computadores, materiais para experimentos) para realizar as atividades propostas 

no livro ? (Justifique). 

(  ) Sim (  ) Não 

Justifique:___________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

II. Complete as sentenças: 

19. Tenho utilizado o material didático de Ciências nas seguintes situações 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

20. Minhas dificuldades com o material didático são 

  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

21. O material didático me auxilia a lecionar quando 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22. O material didático não ajuda na minha prática quando 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

III. Responda as questões: 

23. De acordo com a sua experiência, o material didático de Ciências da rede SESI-SP 

é útil para os alunos? Justifique. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

24. O uso do material didático de Ciências trouxe mudanças na forma de você lecionar 

para os alunos? Comente. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

25. Pensando na sua experiência com o material didático de Ciências da rede SESI-SP 

em sala de aula, cite (em ordem de preferência): 

Três qualidades do material didático de Ciências: 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Três deficiências do material didático de Ciências: 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

IV. Leia as frases abaixo pensando na sua experiência com o material 

didático de Ciências da rede SESI-SP e avalie se você concorda ou não 

com cada uma das ideias apresentadas: 

 
Concordo 

Totalmente 
Concordo

Não 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Discordo
Discordo 

Totalmente 
Justifique 

26. Possui 

coerência, 

organização, 

atividades de 

ensino e 

aprendizagem. 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        )  

27. As atividades 

são adequadas ao 

nível de 

escolaridade dos 

alunos e eles 

conseguem realizá-

las 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        )  

 

28. Incentiva uso de 

laboratório para as 

atividades propostas 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 
 

29. O número de 

atividades propostas 

é adequado aos 

alunos e eles 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 
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conseguem realizá-

las 

30. Os alunos 

entendem claramente 

a linguagem 

empregada.  

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

31. Traz 

possibilidades de 

atividades 

interdisciplinares. 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

32. As referências 

bibliográficas 

apresentadas são de 

qualidade e 

facilmente 

encontradas. 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

33. Despertou a 

vontade de pesquisar 

dos alunos. 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 
 

34. Foi observado 

melhora no 

aprendizado dos 

alunos após a 

utilização do material 

didático 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

35. O trabalho do 

professor teve mais 

qualidade com a 

utilização 

(        ) (        ) (        ) (        ) (        ) 

 

 

 

 



 

ANE

 

 

 

EXO C –  GGráficos do questioonário do aanexo B 

147

 

7 



148 
 

 

 

 



 

 

 

 

1499 

 



150 
 

 

 

 

 



 

 

1511 

  



152 
 

 



 

 

153

 
3 



154 
 

 

 

 

 

 
 



 

155 
 

ANEXO D –  Justificativas das questões 17 a 35 dos gráficos do questionário 

do anexo B 

 

17. De acordo com a sua opinião, como avalia o material didático de Ciências 

da rede SESI-SP? (Justifique) 

 Bom  

 Muito bom. O material didático é muito bom possibilita a investigação, fornece 

os sites para pesquisa e o fazer pedagógico que orienta as ações do 

professor em sala de aula. 

 Ruim. Feito sem planejamento, sem avaliação do professor, sem levar em 

conta a realidade da escola, com sites inacessíveis, sem sequência coerente, 

erros gramaticais e conceituais. 

 Bom. Achei pouco informativo e um número de atividades práticas que não é 

possível cumprir em no ano letivo. 

 Excelente.  

 Muito bom. 

 Regular. 

 O material é bom, mas em alguns momentos poderia trazer atividades melhor 

esclarecidas. 

 Regular. Faltam referências de conteúdo no material. É Necessário 

fundamentar toda e qualquer forma de construção do conhecimento a partir 

do enunciado de leis, metodologia científica. Os sites indicados nem sempre 

estão ativos e o aluno necessita de material que fundamente os conceitos dos 

temas abordados. 

 Bom, Básico, com bastantes imagens e referências. 

 Bom, Para o EFII e a 1ª versão, o material é bom, com bastantes atividades, 

pesquisas fontes de leitura. Em minha opinião falta um pouco de 

embasamento teórico (Talvez um livro do professor) preencha essa falta. 

 Bom, É um bom material, sinto que poderia ter direcionamento para o 

SARESP e ENEM. 
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 Regular. Faltam conteúdos e conceitos introdutórios ao 

exercício/experiências. 

 Regular. O livro de ciências do SESI tem características de caráter às aulas, 

pois não subsidia de maneira fundamental, conceitual e básica as 

expectativas que são trabalhadas em aulas. O livro "parece" atender um aluno 

ideal em sua situação sociocultural. O livro pressupõe que o aluno já tenha 

adquirido a informação conceitual e que tenha pleno acesso as mídias digitais 

na escola e em casa. Tem validade no uso de suas propostas experimentais. 

 Ruim. O material didático de Ciências da rede escolar SESI-SP minimiza 

conteúdos. Os conteúdos que estão ali desenvolvidos são abordados de 

forma fragmentada dificultando a sistematização, dificultando, portanto a 

aprendizagem. 

 Bom. Apresenta diversas atividades diferenciadas, pesquisas, mas muitas 

pesquisas são muito difíceis de serem realizados. 

 Ruim 

 Bom, pois faltam textos de apoio, respostas dos exercícios (O que faz o 

professor ganhar tempo), maiores quantidade de exercícios. 

 Muito bom 

 Bom. O livro didático é bom, porém precisa do livro de apoio (teoria) e mais 

atividades como múltipla escolha para futuras avaliações externas. 

 Bom  

 Regular.  Em primeiro lugar gostaria que o material tivesse sido elaborado 

com a ajuda de professores de Ciências "atuantes" na sala de aula. O 

material propõe muitas vezes experiências que por vezes podem ser 

realizadas. 

 Muito bom. O conjunto do material é muito bom, mas acredito que o livro do 

aluno precise passar por aprimoramentos para melhorar a dinâmica do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 Bom. O material propõe atividades diversificadas e trabalha muito com 

pesquisa, porém os textos do Movimento do Aprender não são atualizados e 

as fontes não confiáveis, além da estrutura do livro não ser bem organizada 

como a sequência das atividades e os espaços para as respostas dos alunos. 
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 Muito bom. Acredito que o material é bom, mas penso que poderíamos ter 

mais textos complementares, e que as questões fossem mais frequentes. 

 Bom. É um bom material, a sequência didática é clara e incentiva a autonomia 

do alunos. A proposta de diversos gêneros textuais também é favorável. 

Alguns temas, por sua vez, necessários aos alunos, são pouco abordados. 

 Ruim.  Pouco conteúdo, atividades confusas. 

 Bom.  Considero bom, pois traz diversas atividades significativas e que fazem 

o estudante a buscar soluções, porém faltam textos informativos com 

conteúdos mais consistentes. 

  Bom, pois falta conteúdo, resolução de atividades propostas, noções de 

corpo humano. 

 Ruim. O material, na tentativa de complementar todas as expectativas, traz 

muitas falhas, como abordagens superficiais, pouco informativo, experimentos 

que não dão certos, faltam abordagens significativas. E, às vezes, é muito 

"fácil" (desnecessário) e desinteressante. 

 Excelente. O material didático de Ciências é um instrumento de apoio e 

coordena para realização de trabalhos diversificados como o AUTOLABOR, 

revistas e jornais, seminários e muitos textos. Trabalho com textos 

diversificados em data Show como complementação do material. Pesquisas 

em casa e no laboratório de ciência e tecnologia, com explicação e 

devolutivas. 

 Bom. Um bom material, amplo para pesquisa. 

 Bom. Seria ótimo se o aluno participasse ativamente do processo. 

 Bom. O material é bom em questões de qualidade gráfica, uso de imagens, 

gráficos, esquemas e na diversidade de gêneros textuais. O que me falta, e 

aos alunos também, são textos científicos conceituais, relacionados ao 

gênero. É importante que o professor selecione esses textos, mas o trabalho 

docente e o estudo dos alunos seriam facilitados se, em cada expectativa 

trabalhada, conteúdos conceituais aparecessem no livro de Movimento de 

Aprender. A inclusão desses textos científicos não deve ser temida, porque os 

professores do SESI continuariam a complementar os recursos didáticos 

como tantas outras ferramentas - como bem sabemos ser a orientação que 

recebemos constantemente em formações, como bem sabemos ser um 
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princípio da rede. O material didático é uma ferramenta que auxilia a 

mediação do professor entre o conhecimento escolar e os alunos.  

 Bom. Não veja uma sequência lógica para o sentimento e acompanhamento, 

pelo aluno. É um "banque" para quem está acostumado a encontrar tudo 

esmiuçado. É um longo caminho de conscientização. O aluno não tem hábito 

de pesquisar como se deve. 

 Regular. Falta um livro de consulta ou apoio. As atividades propostas que são 

boas. 

 Regular. Falta o livro de apoio (Teoria) o nosso seria o de atividades. 

 Bom. São bons porém, são atividades que sempre necessitam de pesquisa 

em casa, recorrendo a internet e demanda tempo para execução. 

 Bom. O material didático da rede SESI-SP eu avalio como sendo um bom 

material, visto que as atividades propostas aos alunos proporcionam o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à inserção dos 

mesmos ao "mundo" dos conhecimentos da área, possibilitando a eles uma 

formação que permitirá inseri-los dentro de uma sociedade em permanente 

transformação. 

 Bom. Falta conteúdo. 

 Regular. Poucas atividades para realizarem em casa, mistura de vários 

assuntos em uma mesma unidade. 

 Bom. O ponto forte do material SESI é a multiplicidade de atividades 

propostas, mas faltam exercícios que promovam a preparação dos alunos 

para as avaliações externas (SARESP, ENEM, VESTIBULARES). 

 Regular, Falta: mais questões; selecionar melhor as experiências (atividades 

práticas); Textos de acordo com a faixa etária; Espaços adequados para as 

respostas. 

 Regular, Faltam: 1.questões que levem os alunos a pesquisar, relacionar e 

concluir. 2. Selecionar melhor as atividades práticas (não repetir dentro de um 

mesmo objetivo) 3. textos adequados à idade/série 4. espaços adequados 

para respostas ( não sobrando nem faltando) 

 Bom. Deveria conter textos e situações problemas mais específicos ao 

conteúdo trabalhado em algumas expectativas. 

 Bom. Contempla as expectativas de ensino e aprendizagem. 
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 Excelente. O material didático da rede SESI está de acordo com os 

referenciais curriculares, abrangendo os quatro pilares da educação, 

estimulando os alunos na investigação e aprofundamento de seus 

conhecimentos. 

 Bom. O material didático de Ciências está de acordo com os referenciais 

curriculares da rede escolar SESI-SP, propondo ações que nos permitem 

verificar os conhecimentos prévios a partir dos quais decidimos quanto à 

forma de organizar as situações que promoverão a aprendizagem. 

 Bom. Trata-se de um instrumento de apoio que não ganha o real sentido 

quando aplicado como tarefa. Necessita da mediação do professor na 

aplicação dos procedimentos metodológicos. 

 Bom. Porém, acredito que para o aluno não é considerado como um livro 

texto, pois faltam alguns conceitos para o entendimento do que está sendo 

pedido ao aluno, necessitando da mediação do professor constantemente. 

 Regular. Falta conteúdo para o aluno. 

 Muito bom. O material é um bom organizador e sistematizador de atividades 

que proporcionam uma sequência didática para promover a aprendizagem, 

porém, é necessário lançarmos mão de outros materiais que o 

complementem. 

 Bom. O material é bom no sentido de levar os alunos a pesquisar, porém, a 

indicação de sites, documentário, etc., a grande maioria não é encontrada, 

sendo assim, inúteis essas indicações. Algumas atividades são muito 

complexas, outras são irrelevantes no conteúdo abordado. 

 Bom, Deixa a desejar com relação à esquematização e variedade/quantidade 

dos exercícios. 

 Bom. Precisaria complementar as expectativas de ensino e aprendizagem de 

forma mais ampla. 

 Bom. Falta conteúdo. 

 Muito bom, Faltam textos informativos ou expositivos, conteúdo. 

 Ruim, Faltam textos de apoio, com o conteúdo explicado de maneira didático. 

 Muito bom, É muito bom, pois permite o desenvolvimento de habilidades e 

competências favorecendo a construção do conhecimento. 

 Excelente 
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 Muito bom, pois direciona para uma postura investigativa. 

 Bom, o material é bom em questões de qualidade gráfica, uso de imagens, 

gráficos, esquemas e na diversidade de gêneros textuais. O que me falta, e 

aos alunos também, são textos científicos conceituais, relacionados ao 

gênero. É importante que o professor selecione esses textos, mas o trabalho 

docente e o estudo dos alunos seriam facilitados se, em cada expectativa 

trabalhada, conteúdos conceituais aparecessem no livro Movimento de 

Aprender. A inclusão desses textos científicos não deve ser temida, porque os 

professores do SESI continuariam a complementar os recursos didáticos com 

tantas outras ferramentas - como bem sabemos ser a orientação que 

recebemos constantemente em formações, como bem sabemos ser um 

princípio de rede. O material didático é uma ferramenta que auxilia a 

mediação do professor entre o conhecimento e os alunos.  

 Regular. Os experimentos são bons, enquanto alguns textos ou são fracos 

demais ou avançados demais. Faltam imagens atrativas. Os exercícios são 

muito simples. 

 Muito bom. A proposta das atividades é coerente, o desenvolvimento e 

levantamento de conhecimentos prévios. 

 Bom. As atividades práticas são interessantes bem como as atividades 

propostas, mas há deficiência em relação à parte percentual dos assuntos. 

 Muito bom. Nem sempre, em razão de falta de ambiente de pesquisa na 

internet para todos os alunos. 

 Bom. Muitos experimentos são de difícil execução e poderiam ser substituídos 

por outros mais simples e com os mesmos objetivos. Algumas atividades são 

inviáveis. Exemplo: entrevista com profissionais, criação de blogs, produção 

de vídeo, elaboração de folder. Muitos textos (reportagens) trazem dados do 

ano de 2009 e 2010 e previsões para 2011 e 2012, portanto informações 

desatualizadas. 

 Muito bom. O material é muito bom, pois contempla em sua sequência 

didática a diversidade de propostas metodológicas explorando várias 

linguagens. Por outro lado, o material apresenta excesso de propostas em 

relação a um determinado tema e falta de outros no desenvolvimento das 

unidades. 
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 Regular.  A apostila tem somente exercícios e muito conteúdo teórico. 

 Regular, Há pouco conteúdo teórico, o material conta apenas com a pesquisa 

individual sobre cada tema em outros meios. 

 Muito bom, Algumas atividades são inviáveis exercício 3 do 7º ano página12 

 Bom. O material didático é muito rico e aborda os assuntos necessários para 

construção curricular dos alunos, mas poderia apresentar mais conteúdos, 

esquemas, figuras etc. 

 Regular. Faltam textos que possibilitem aos alunos abstrair conceitos, 

questões mais diversificadas e avaliar algumas atividades propostas que são 

difíceis de ser realizadas. 

 

18. A escola em que leciono possui infraestrutura adequada (laboratórios, 

computadores, materiais para experimentos) para realizar as atividades 

propostas no livro? (Justifique) 

 Não. 

 Sim, uso a sala de informática, realizo em sala atividades experimentais com 

recursos do laboratório móvel e do meio ambiente, pois levo para a sala esse 

material e realizo com eles. 

 Sim, as experiências propostas pelo livro não condizem com o material 

disponível no AUTOLABOR. 

 Não, os experimentos sugeridos no livro didático, os materiais, nem sempre 

tem no AUTOLABOR disponível na escola. 

 Não, uma sala específica para laboratório não, mas utilizamos (com escalas 

de professores) a sala multidisciplinar. 

 Sim. 

 Não, não há internet disponível para os professores consultarem os sites 

indicados; não houve orientação para uso do laboratório móvel. 

 Sim, nossa escola não dispõe de sala de informática. Isso não impede nossas 

ações, apenas restringe o trabalho para o nível individual. 

 Não, não possui laboratório e nem computadores. 
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 Sim, a escola possui equipamentos e materiais disponíveis para a realização 

dos experimentos e o laboratório de informática e biblioteca para coleta de 

dados. 

 Sim, não há espaço físico (laboratório). 

 Não, a escola possui o AUTOLABOR, porém não temos espaço apropriado 

com pia etc, para realização do mesmo, os grupos devem ser numerosos, 

devido ao pouco material disponível, o computador oferecido pelo SESI está 

ultrapassado, não temos WI-FI, no Laboratório de informática, pouquíssimos 

são os horários disponíveis para utilização. 

 Sim, não há espaço físico, somente AUTOLABOR. 

 Sim, em parte. Nossa escola está passando por reestruturação física. 

Atrapalha um pouco, mas não impede uma boa aula. 

 Não, informática ainda não funcionando plenamente e laboratório temos o 

AUTOLABOR (nossa escola está em reforma). 

 Não, a sala de informática ainda não está funcionando e não temos espaço 

físico para o laboratório, porém temos o AUTOLABOR (escola em reforma). 

 Sim, possui laboratório com materiais para experimentos (AUTOLABOR) e 

laboratório de ciências e tecnologia. 

 Sim, temos todos os materiais necessários para as práticas e atividades 

propostas. 

 Sim, porém devido a ser apenas um laboratório de ciências/ física e química 

não é possível utilizar tanto quanto o livro sugere, o mesmo acontece na sala 

de informática, onde muitas coisas também são bloqueadas mesmo estando 

no livro como o site do Youtube, por exemplo. 

 Sim, embora o espaço físico do laboratório seja insuficiente para acomodar 

uma turma adequada. 

 Sim, não, somente as atividades propostas no livro. 

 Sim, a escola possui o AUTOLABOR, mas não temos local apropriado para 

os experimentos, a maioria é feita em sala de aula. 

 Não, os professores não foram treinados para usar o laboratório móvel e não 

temos autorização para utilizar, os produtos químicos. Estão vencidos há mais 

de 2 anos. 
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 Não, não temos sala com computadores, biblioteca e laboratório, Mas a 

escola possui materiais com experimentos. 

 Não, em parte, não temos laboratório só o AUTOLABOR e alguns materiais 

disponíveis não são compatíveis com os materiais sugeridos nos livros 

movimento do aprender, não conseguimos filmes disponíveis sugeridos nos 

livros movimento do aprender não conseguimos acessar endereços 

eletrônicos. 

 Sim, existe um grande problema com relação à velocidade da internet que 

dificulta as pesquisas no laboratório de Ciência e Tecnologia. 

 Não, estamos em fase de reforma predial e peno menos 2 anos. 

 Não, estamos em reforma e mudando constantemente de ambiente. Estão 

construindo laboratórios. A rede de internet praticamente está sem 

funcionamento devido às instalações da reforma. 

 Sim, a maior dificuldade é que não temos ainda um espaço adequado para a 

realização dos experimentos (reforma). 

 Sim, nesta unidade temos a infraestrutura necessária para realização das 

atividades. 

 Sim, mas não temos um espaço apropriado, já que estamos passando por 

reformas. 

 Sim, no entanto, alguns experimentos precisam ser adaptados, pois não há 

um laboratório físico, apenas o móvel. 

 Sim, parcialmente. 

 Não, Não temos wi-fi para trabalhar com nossos notebooks em sala de aula e 

não temos acesso a e-mail. Em nosso material, há atividades que usam o e-

mail, o youtube. 

 Sim, quando preciso utilizar materiais, computadores ou laboratórios, faço 

previamente o agendamento do espaço e ou solicito os materiais à escola ou 

aos alunos. 

 Sim, é uma escola super bem equipada. 

 Sim, o espaço para realização / utilização do laboratório móvel é improvisado, 

normalmente no pátio da escola. Poderíamos ter acesso à internet dos 

nossos computadores - facilitaria o processo de pesquisa. 

 Não, falta laboratório apropriado. 
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 Não, porém, algumas experiências são feitas em sala de aula apenas de 

forma demonstrativa, pois não há material em quantidade suficiente no 

laboratório de informática não há internet disponível para pesquisas. 

 Não, não há laboratório em espaço físico. Tudo é feito na sala de aula com o 

AUTOLABOR. Muitas vezes, usamos material de casa. 

 Não, não temos sala multimídia, computadores, laboratórios, mas temos 

materiais para realização de experimentos. 

 Não, a infraestrutura não é adequada apesar de utilizar o laboratório móvel, 

em muitos experimentos, às vezes, é necessário adequar e improvisar. 

 Sim, mas o laboratório é móvel, mas não há material suficiente para todos os 

grupos de alunos. 

 Não, ocupamos um prédio muito antigo e velho (mal conservado), contamos 

com o AUTOLABOR, mas sem um local adequado, os computadores não 

atendem nossas dificuldades, etc. Faço muitas experiências em sala de aula, 

adaptando-as. 

 Sim, possui o AUTOLABOR, Laboratório de Ciência e Tecnologia. 

 Sim, a escola está em obras, mas possui muitos materiais para serem 

utilizados. 

 Sim, o laboratório está em fase de construção, sendo usado para as práticas, 

a sala de aula e o AUTOLABOR. 

 Sim, seria melhor aproveitado se houvesse salas ambiente e maior acesso ao 

laboratório de informática. 

 Não, temos no próximo ano inauguração da escola nova.  

 Não, só temos o laboratório móvel, a internet raramente funciona para 

acessar sites com os alunos e fazer pesquisa. Espaço para observação dos 

materiais não temos.  

 Não, no momento não, pois estamos em um prédio da prefeitura, mas a partir 

do ano que vem, estaremos mudando para o prédio novo e lá sim teremos 

toda esta infraestrutura adequada.  

 Sim, o laboratório de química e o de biologia são completos, o de física não 

está totalmente completo, mas os materiais existentes são suficientes para 

possibilitar o desenvolvimento do trabalho. 
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 Sim, a escola possui o AUTOLABOR, mas não há sala ou laboratório para 

realização de experimentos, porém isso não impede a realização dos 

experimentos propostos. Eles são realizados no pátio sem problemas muitos 

não precisam de AUTOLABOR. 

 Sim, utilizo várias vezes o AUTOLABOR para os experimentos, além de 

pesquisas na sala de informática sobre os assuntos abordados. 

 Sim, na medida do possível. O laboratório é itinerante. Quando possível 

marco (agendo) no (laboratório) de informática. 

 Sim, somente temos alguns problemas relacionados com a internet. 

 Não, não possuímos uma sala adequada. 

 Não, temos até laboratórios portáteis, porém não existe estrutura em termos 

de prédio. 

 Sim, temos o AUTOLABOR, mas não temos "lugar" para sua instalação e 

levá-lo a sala é impossível. 

 Não, a escola não apresenta espaço físico apropriado para atividades práticas 

experimentais (laboratório) por estar passando por reforma, mas contamos 

com o AUTOLABOR e o laboratório de Ciências e tecnologia. 

 Sim, é o AUTOLABOR. 

 Sim, existe o AUTOLABOR. 

 Sim, utilizo constantemente em minhas aulas o laboratório móvel 

(AUTOLABOR), a biblioteca escolar, o laboratório de informática e outros 

como Data Show, vídeo e geomapas (citologia, botânica e de zoologia). 

 Não, não possui laboratório apropriado para a execução das sequências 

sugeridas e muitas delas requerem substâncias/ produtos que não 

possuímos. 

 Sim, porém, falta torneira e água. 

 Não, falta laboratório para experimentos. 

 Não, minha escola é isolada. 

 Sim, mas alguns materiais (vidraria de laboratório e suportes para ele) estão 

em quantidade insuficiente para que todos os alunos executem a mesma 

prática ao mesmo tempo.  

 Não, a escola possui apenas o AUTOLABOR e a sala de vídeo. 
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 Não, a escola possui somente 1 AUTOLABOR e 1 sala de vídeo para 12 

salas de aula e 4 do Ensino Médio. 

 Não, falta espaço físico para preparo de aulas práticas e recursos humanos 

especializados para auxiliar a testar, montar e desmontar os materiais. 

 Sim, a escola não possui laboratórios e a sala de informática ainda não está 

funcionando, mas utilizo os materiais do AUTOLABOR em outros ambientes e 

meu computador para projetar e analisar pesquisas e trabalhos. 

 Sim, possui todos os itens e os mesmos são utilizados para a melhor 

construção do conhecimento de Ciências. 

 Sim, encontro dificuldades em realizar pesquisas no Laboratório de 

Informática Educacional. 

 Sim, por ser uma escola nova e a equipe gestora estar sempre atenta às 

necessidades de materiais. 

 Sim, temos o Laboratório de Ciências e Tecnologia e materiais para 

experimentos. 

 Sim, agora no 2º semestre, temos laboratório de informática. 

 Sim, possuímos o AUOLABOR e o Laboratório de ciências e Tecnologia onde 

complementa a aprendizagem do aluno. 

 Sim, temos a nossa disposição o AUTOLABOR com materiais adequados 

para os experimentos e o Laboratório de Ciências e Tecnologia com as aulas 

agendadas de acordo com a nossa necessidade. 

 Sim, AUTOLABOR e Laboratório de Ciências e Tecnologia sem a rede de 

internet. 

 Não, escola com estruturas físicas inadequadas. 

 Sim, dificuldade em acessar sites apontados no material didático da rede 

SESI, muitos sites bloqueados pelo sistema. 

 Sim, inclusive com AUTOLABOR nas minhas aulas. 

 Sim, na escola há laboratório de Informática e de ciências, além do 

AUTOLABOR, o que possibilita as práticas. 

 Sim, AUTOLABOR é uma excelente contribuição. Internet é bem falha para 

pesquisas no Laboratório de Ciência e Tecnologia 

 Não, estamos passando por reforma, mas tem o AUTOLABOR, que é muito 

bom. 
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 Sim, possuímos laboratório de informática e o laboratório móvel. 

 Sim, em partes, pois alguns materiais necessários para o desenvolvimento de 

atividades propostas no livro didático, não estão disponíveis no laboratório. 

 Sim, porém, existem materiais solicitados em experimentos sugeridos nos 

livros didáticos e que não fazem parte do acervo (alguns reagentes, por 

exemplo). 

 Sim, os recursos são suficientes, porém, o espaço físico da escola é limitado. 

 Não, minha escola não apresenta infraestrutura, espaço físico adequado para 

armazenamento/guarda de aparelhos e materiais e também para a realização 

das atividades. 

 Sim, a rede de computadores. 

 Não, não há laboratório e faltam equipamentos para experiência, porém as 

experiências mais simples são possíveis realizar sem problemas em sala. 

 Sim, mas nem sempre a sala de informática está disponível para a realização 

de tantas pesquisas. 

 Sim, possui laboratório de informática e de Ciências e diversos materiais 

quando a escola não possui é só solicitar que esse material é comprado. 

 Sim, a minha escola é nova e está recebendo todos os materiais, mas tenho 

praticamente tudo o que é necessário para trabalhar. 

 Sim, utilizo o AUTOLABOR, Laboratório de Informática Educacional, Sala de 

Ciência e Tecnologia e áreas abertas etc. 

 Sim, acredito que o material didático do SESI proporciona ao aluno construir 

seu conhecimento, entretanto, é necessário tempo para trabalhar conceitos, 

ou até mesmo, aprofundar conteúdos. Por isso, não é possível realizar 

exatamente todas as atividades propostas. 

 Sim, temos infraestrutura adequada, o que às vezes interfere no 

desenvolvimento é o tempo para organização (separação dos materiais 

necessários) antes e após cada atividade prática. 

 Não, mas logo terão. Leciono em duas unidades do SESI que logo estarão 

instaladas nos prédios novos. 

 Sim, possui laboratórios, materiais, vidrarias e os reagentes que passaram do 

prazo de validade serão substituídos. 
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 Não, o laboratório móvel fica numa sala de difícil acesso, sem suporte para 

levar os alunos e descer com ele é inviável devido às escadas. Os 

computadores dependem do horário disponível e internet acessível. 

 Sim, AUTOLABOR. 

 Sim, a escola proporciona materiais adequados para a realização de 

experimentos. 

 Não, a escola não tem laboratório e passa por reforma de infraestrutura. 

 Não, no momento, devido à reforma, não temos laboratórios. Alguns 

computadores estão numa sala improvisada, bem como os materiais para 

experimentos e o AUTOLABOR. 

 Não, não temos laboratório. 

 Sim, entretanto nossa internet é muito ruim, dificultando as pesquisas. 

 Sim, a escola possui 2 AUTOLABOR, sala de informática e biblioteca escolar. 

 Sim, dificuldade de usar o laboratório de informática. É um laboratório para 

toda a escola. 

 Sim, AUTOLABOR e Laboratório de Ciências e Tecnologia.  

 Sim, a escola não possui físico para realização de atividade prática embora 

possua o AUTOLABOR. 

 Sim, uso o material do AUTOLABOR, quando não são suficientes ou não tem 

os alunos ou a professora traz. 

 Sim, acredito que o material poderia incluir um pouco mais de conteúdo 

conceitual associado aos ótimos textos que apresenta. 

 Sim, em outras situações experimentais ou demonstrativas que sejam 

pertinentes e não estão no material pedagógico (modelos organizativos das 

FORMAPROF que participei de todos) também realizo anexando ao material 

didático. 

 Sim, embora estejamos em processo de reforma, promovem-se espaços 

físicos para o desenvolvimento de atividades práticas. 

 Não. Falta laboratório. 

 Sim, não possuímos laboratório (sala), mas temos o AUTOLABOR. Em 

algumas atividades (experimentos) é necessária a troca por outro com o 

mesmo objetivo devido à falta de alguns materiais. 
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 Sim, a escola não possui laboratório com infraestrutura adequada, porém, 

possui o AUTOLABOR que auxilia no desenvolvimento das aulas. 

 Sim, tem toda infraestrutura necessária. 

 Não, a escola não possui espaços materiais adequados e/ou suficientes para 

realização de atividades de pesquisa e atividades práticas. 

 Não, faltam materiais para os experimentos solicitados. 

 Não, a única exceção é uma sala para laboratório, que haverá no novo prédio 

da escola. 

 Sim, mas nem todas as práticas laboratoriais e coletas de dados propostos 

pelo material são viáveis (práticas arriscadas para o ano/ série ou que 

solicitem material que não faz parte do kit laboratorial; sites fora do ar). 

 Sim, o livro não solicita a utilização do AUTOLABOR, as atividades práticas 

sugeridas utilizam sucata e materiais simples como utensílios domésticos.  

 Não, os materiais do laboratório móvel estão vencidos. 

 Não, o laboratório foi desabilitado e o Laboratório de informática educacional 

nem sempre funciona. 

 Sim, como a escola é muito grande, muitas vezes, fica difícil conseguir 

agendar os computadores para realizar as atividades, ficando assim para 

casa. 

 Não, havia laboratório desmontado para se tornar sala de aula. O carrinho de 

experiências AUTOLABOR não facilita achar os materiais para fazer os 

experimentos (Perde-se muito tempo da aula) e não há armários fechados 

para guardar os microscópios, o que dificulta sua utilização. 

 

19. Tenho utilizado o material didático de Ciências nas seguintes situações: 

 Para realizar experimentos práticos, atividades de fixação, complementação 

da parte teórica. 

 Na sala de aula, faço as discussões, oriento as atividades e realizo as 

correções e lousa com a participação dos alunos e indico as pesquisas. 

 Quando o conteúdo e experimento se relacionam ao que está sendo 

trabalhado. 



170 
 

 Na sala de aula para realização das atividades, as pesquisas para casa ou 

algumas no laboratório de informática. 

 Na execução de algumas atividades práticas e leitura de texto quando há. 

 Planejar 

  Para atividades práticas; Como base para administrar os conceitos, situações 

problemas. 

 Planejamento das aulas e planos, durante a realização das aulas, realização 

de experiências, exposições, Nas aulas. 

 Quase em todas as aulas, variando a sequência: ora iniciando um tema, ora 

desenvolvendo, ora complementando; 

 Para desenvolver as expectativas de aprendizagem; 

 Na preparação das aulas, dos planos docentes e nas aulas para realização 

das atividades; 

 Introdução ao tema; Leitura e discussão de textos; Alguns experimentos. 

 Para levantamento de conhecimentos prévios; problematização; trabalho com 

conteúdos e sistematização. 

 Leitura de artigos científicos; Questões investigativas; Experimentos. 

 Após apresentação do conteúdo teórico em sala como forma auxiliar de 

construção do conhecimento sobre um tema abordado. 

 Experimentos; vídeos. 

 Utilizo o material didático para planejar as aulas, execução dos experimentos 

e realização de atividades com os alunos em sala de aula. 

 Nas aulas de ciências 7ª série (circuitos elétricos), 8ª série (óptica, movimento 

e força), Biologia (identificação de proteínas, lipídios, amido, proteína) entre 

outros. 

 Em praticamente todas as aulas, mas sempre com acompanhamento de 

outros materiais. 

 Em praticamente todas as aulas, inclusive nas práticas. 

 Ao término das explicações para levantamento de conhecimentos prévios ou 

então como iniciação para um conteúdo. 

 Durante todo o ano em todas as práticas em sala de aula e também em 

situações envolvendo atividades para casa. 

 Planejamento e desenvolvimento das aulas. 
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 Planejamento e desenvolvimento das aulas. 

 Todas as aulas com roda de conversa e pesquisas. 

 No cotidiano escolar: pesquisas, tarefas de casa, interpretações, leitura de 

textos, exercícios propostos. 

 Utilizo para realizar os exercícios em sala de aula e algumas experiências, 

quanto às indicações que necessitam de internet passo como lição de casa. 

 Em introdução da expectativa: leitura de imagens, questões fundamentais, 

leitura e interpretação de gráficos, sugestões de experiências, lição de casa. 

 Apenas como apoio para fechamento de alguns conteúdos. 

 Para complementar os conteúdos ministrados em sala de aula. 

 Sempre. Diariamente. 

 Análise das concepções prévias, o diálogo de textos com os alunos, 

discussão de exercícios, sugestão de alguns sites. 

 Utilizo em todas as aulas, acrescentando com materiais diversificados. 

 Tenho usado o material didático sempre nas aulas e, quando há necessidade, 

faço uso de outros livros didáticos e internet. 

 Em praticamente todas as aulas, durante as explicações realização de 

experimentos, resolução de exercícios e pesquisas. 

 Enfatizar temas abordados anteriormente nas pesquisas propostas pelo 

material. 

 Para iniciar o assunto. 

 Eu utilizo regularmente, mas existem algumas situações propostas 

(experimentos) que não condizem com a nossa realidade por falta de 

materiais, espaço físico ou até pela inadequação. 

 Em todo o planejamento e aplicação da minha prática docente. 

 Leitura e discussão de textos, roda de conversa, análise de imagens 

sugestões de pesquisa. 

 Em todas as aulas, pois faço meu plano de aula utilizando o "Movimento do 

aprender" e o "Fazer Pedagógico". 

 Ele norteia a sequência didática, e utilizo para complementar as aulas com 

atividades propostas e os experimentos. 

 Planejamento e aplicação. 
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 Em todos os momentos da aula, às vezes para mobilizar, dependendo da 

situação para sistematizar, para complementar e/ou aprofundar conteúdos 

etc. 

 No levantamento de ideias e conhecimento prévios, e ainda na elaboração de 

atividades e questões propostas pelo material, bem como a leitura de seus 

textos. 

 No desenvolvimento das aulas junto com os alunos 

 Utilizo o material didático em todos os momentos. 

 Para preparar aulas, direcionamento da aula (sequência didática) e 

atividades/ pesquisas propostas. 

 Durante as aulas e no planejamento delas. 

 Alguns textos; Alguns experimentos. 

 Como ferramenta complementar do conteúdo proposto a partir das 

expectativas de aprendizagem. 

 Planejamento; Prática pedagógica em sala de aula; Avaliação. 

 Todas as vezes que eu inicio conteúdos ou unidades. 

 Análises e reflexões. 

 Para início das discussões, nos momentos de leitura dos textos. 

 No cotidiano de sala de aula. 

 Elaboração dos planos docentes; prática em sala de aula. 

 No planejamento das aulas, durante as aulas, para que os alunos pesquisem 

e realizem atividades propostas do livro. 

 Análise de conhecimentos prévios; Elaboração do plano de aula; Leitura 

participativa e discussão com os alunos. 

 Em todas as aulas. O material didático norteava o andamento das aulas. 

 Em todas as aulas é o meu ponto de partida. 

 Para iniciar os assuntos com a roda de conversa uso na montagem de 

sequência didática principalmente nas pesquisas na leitura dos textos e artigo 

científicos, nas observações das figuras, gráficos, tabelas, esquemas, etc. 

 Em todas as aulas, teóricas e práticas, além do Avançar; O que eu aprendi 

como proposta de avaliação e as sugestões para leitura e sites. Tenho 

utilizado este material na íntegra e complementares quando necessário. 

 Sempre utilizo. 
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 Utilizando os textos propostos; Atividades práticas. 

 Em todas as situações, com exceção de alguns temas avaliados no SARESP, 

que necessito de materiais complementares. 

 Na maioria das aulas com análise dos textos propostos, nas atividades 

práticas, sugestões de filmes e livros. 

 Sigo o material sim, o movimento do aprender, fazer pedagógico e o 

AUTOLABOR, mas vejo a necessidade de complementar com outros 

materiais. 

 Complementando conteúdo. 

 Sempre, aprimorando com atividades diferenciadas para complementação do 

material. 

 Após explicação do conteúdo, para resolução de exercícios referentes e 

execução dos experimentos. 

 Tenho utilizado o material didático de Ciências nas seguintes situações: Roda 

de conversa, atividades de pesquisa no laboratório de informática e exercícios 

de tarefa. 

 Todas as situações. 

 Durante as aulas atendendo as expectativas, como roteiro para tarefas 

domiciliares - pesquisa. 

 Durante todas as aulas com o apoio de registros leituras de outros livros, 

revistas etc. 

 No trabalho com as expectativas do respectivo ano; Na realização de 

atividades após a explanação do conteúdo; - No direcionamento para 

práticas, leituras complementares e filmes. 

 Preparação do plano de aulas; Execução do plano em sala de aula; 

Atividades para casa (tarefas, pesquisas etc.). 

 Leitura, pesquisa, experimentos e atividades em grupo. 

 Em todas as aulas; nos experimentos; nos sites sugeridos; nas pesquisas; 

etc. 

 Sempre.  

 No levantamento do conhecimento prévio, na leitura e interpretação dos 

textos propostos, as atividades, as pesquisas e as orientações de sites, livros 

e filmes. 
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 Durante as aulas, para o desenvolvimento das atividades propostas. 

 No planejamento das aulas, avaliações e desenvolvimento das atividades em 

sala de aula, etc. 

 Quando introduzo o assunto da aula, ou quando vou aprofundar determinado 

assunto ou realizar experimentos utilizo textos do material didático. 

 Faço uso do material didático todos os dias (prioridade em todas as 

situações). 

 No dia a dia, para o levantamento prévio dos conhecimentos para 

interpretação dos textos e também realizando os experimentos. 

 Roda de conversa, atividade domiciliar, leitura e interpretação, pesquisa. 

 Introdução do assunto, roda de conversa e atividade domiciliar. 

 Leitura dos textos, resolução das atividades propostas, orientações para 

pesquisas. 

 No planejamento das atividades, no dia a dia da sala de aula, no processo de 

avaliação (das atividades realizadas pelos alunos).  

 Interpretação de textos; Realização de experimentos. 

 Para planejar aulas e planos, atividades de aprofundamento e ampliação, 

avaliações. 

 Na realização das atividades propostas; Na realização das pesquisas e 

experimentos; Aprofundamento dos conteúdos com o livro Muitos Textos 

Tantas Palavras. 

 No ato de planejar, durante as aulas e para as tarefas dos alunos. 

 Organizar e dar aulas; Preparar as avaliações. 

 No levantamento de conhecimentos prévios (Roda de Conversa), Nas 

pesquisas (Para responder as questões), como tema de seminários (Para 

preparo de experimentos, apresentações Multimídias etc.). 

 Sempre de acordo com as expectativas, nas rodas de conversas e nas 

pesquisas. 

 Para iniciar o desenvolvimento de um conteúdo que atende as expectativas 

elencadas, como motivação. 

 Durante as aulas teóricas e nas atividades experimentais. 

 Levantamento de conhecimentos prévios, leitura de textos e imagens, 

pesquisas, experimentos. 
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 Roda de conversa, leitura de textos e imagens, pesquisas, atividades 

experimentais. 

 Na elaboração do plano de trabalho docente; Na preparação das aulas; 

Durante as aulas. 

 Como mobilização dos alunos para iniciar as expectativas de ensino; 

Realização de experimentos sugeridos e desenvolvimento das expectativas; 

Como fechamento das expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Praticamente todas as aulas. 

 O material didático "norteia" meu trabalho, por meio dele aprofundo os 

conteúdos com pesquisas debates e experimentos possíveis com os recursos 

que temos na escola. Realizamos exposição com apresentação monitorada 

pelos alunos que desenvolveram cada tema. Nas situações que permitem 

propor aos alunos as atividades que possibilitam avanços no processo de 

aprendizagem dos mesmos. 

 Todas as aulas, durante o planejamento e para avaliações. 

 Para complemento do assunto. 

 Em todas as aulas, mas com textos extras para aprofundamento. 

 Demonstração de fenômenos físicos e químicos, testes de pH, cálculo de 

densidade. 

 Todas. 

 Experiências, vídeos sugeridos, livro, outros sugeridos (todos). 

 Corriqueiramente para planejar e executar as atividades em sala de aula. 

 Ele norteia minha prática. A aula é toda baseada no material didático porém, 

faço algumas adaptações e acrescento algumas atividades. 

 O material é utilizado diariamente nas aulas. 

 Diariamente durante as aulas. 

 Em paralelo à utilização de livro didática, atividades específicas às 

expectativas trabalhadas. 

 Desenvolvimento das expectativas de ensino e aprendizagem planejadas. 

 Planejamento; Sala de aula; Atividade extraclasse; Laboratório de informática; 

Realização de experimentos;  Biblioteca. 

 Mobilização, levantamento de conhecimentos prévios, estratégia para 

ampliação das informações, sistematização e avaliação. 
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 Todos os dias. 

 Levantamento de conhecimentos prévios; Problematização e a mobilização 

para pensá-lo de ações e a sistematização na construção dos conhecimentos. 

 Levantamento de conhecimentos prévios; Atividades de problematização, 

mobilizando-os para pensar; Ações para sistematização dos significados 

construídos durante as aulas. 

 Todas, exceto as que pedem para acessar sites bloqueados. 

 Sempre. 

 Aulas, experimentos, pesquisas, preparo de aulas, levantamento de 

conhecimentos prévios, análise de imagens. 

 Preparo das aulas, experimentos, pesquisas, levantamento de conhecimentos 

prévios, análise de imagens. 

 Por meio das expectativas de ensino e aprendizagem que devem ser 

ensinadas. 

 No planejamento; Na sala de aula; Para tarefas dos alunos. 

 Constantemente para alcançar as expectativas propostas. 

 Planejamentos e aprendizagem. 

 Utilizo todo o material, todas as atividades, acrescentando e aprofundando os 

conteúdos. 

 Para planejar, durante as aulas, nas experiências, algumas atividades como 

tarefas. 

 Em praticamente todas as aulas. 

 Na minha prática diária. 

 Para planejar as aulas, pesquisas, estudar, ampliar o repertório de ensino. 

 Continuamente. Selecione algumas atividades de cada unidade para os 

alunos realizarem. 

 Atividades em sala, práticas com os alunos. 

 Em todas as aulas, utilizando a roda de conversa no início da unidade para 

fazer um levantamento prévio sobre o assunto e aprofundamento as 

expectativas de aprendizagem com as atividades propostas. 

 Em todos os momentos antes e durante todo o processo de ensino 

aprendizagem. 
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 Em todas as aulas, utilizando a roda de conversa no início da unidade para 

fazer um levantamento prévio sobre o assunto e aprofundando as 

expectativas de ensino e aprendizagem com as atividades propostas.   

 Planejamento, durante as aulas, preparação de avaliações, atividades 

extraclasse e pós avaliação para analisar os caminhos percorridos com 

qualidade e replanejar os que apresentaram falhas. 

 Em todas as aulas, tanto em aulas e experimentos práticos. 

 Para o planejamento e desenvolvimento das aulas 

 No momento do planejamento e durante as aulas. 

 Para realizar os exercícios propostos, experimentos, leituras dos textos, 

também utilizo MTTP, enviar lição de casa, pesquisas. 

 Introdução e verificação do conhecimento prévio utilizando a "Roda de 

conversa”; Artigos e textos para iniciar o aprofundamento dos assuntos; 

Atividades e pesquisas para avançar e construir o conhecimento e a 

aprendizagem. 

 Sempre que necessário e estiver ao meu alcance. 

 Planos de aula (um bom guia), após os procedimentos de levantamento de 

conhecimentos prévios ou durante os meses. 

 No cotidiano escolar, nas leituras interpretativas, nas aulas práticas, nas 

rodas de conversa, nos debates, nas discussões com análises de filme, nas 

pesquisas, na construção de síntese - produção textuais, na reflexões e 

comparações. 

 Para estudos, aprimoramento e aperfeiçoamento dos conteúdos de ciências. 

 Nas aulas 

 Em todas as situações que foram planejadas e para seguir as atividades 

dispostas no Movimento do aprender ou outra atividade que o professor achar 

necessário. 

 Desde o levantamento de conhecimentos até a finalização do conteúdo. 

 No laboratório, biblioteca, pátio, sala de aula. 

 Durante o desenvolvimento das aulas. 

 Nas atividades práticas, na roda de conversas, socialização das pesquisas 

sugeridas, ou seja, procuro explorar ao máximo o material didático do SESI - 

SP. 
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 Em todas as situações de ensino e aprendizagem. Colaborou com os temas 

variados de proposta pedagógica de ciências.  

 Sempre, pois acredito ser o nosso guia maior. 

 Durante as aulas. 

 Preparar aulas; Ministrar aulas. 

 No preparo das aulas para abranger as expectativas 

 Leitura, interpretação e estudo de textos; Referência para introdução e 

desenvolvimento de novos conteúdos; Realização das atividades propostas 

contidas no livro Movimento do Aprender. 

 Planejamento; Realização das atividades em sala; Orientações com relação a 

vídeos, sites, filmes. 

 Praticamente em todas as aulas e caso sinto necessidade complemento com 

outros livros alguns conteúdos. 

 Na íntegra em todas as situações propostas e quando necessário realizando 

complementos. 

 Todas as situações na íntegra e quando necessário realizando 

complementos. 

 Introdução ao assunto e resolução das atividades e práticas e solicitar as 

pesquisas. 

 "Introdução ao tema; Atividades em sala de aula; Propostas de atividades e 

pesquisas em casa." 

 "Para complementar os assuntos estudados; Na realização de atividades em 

classe e em casa." 

 Como atividades complementares. 

 Utilizo o material didático quase todos os dias, para levantamento de 

conhecimentos prévios, experimentos e atividades. 

 Em todas as situações (pesquisas, experimentos, leitura e discussão dos 

textos propostos, etc.). 

 Utilizo o material didático como referência, sendo que também de forma 

concomitante preciso de outros recursos e instrumentos para complementá-lo 

quando necessário, quase constantemente. 

 Durante as aulas no decorrer do ano, com complementações de textos, sites 

e outros meios de apoio ao aprendizado. 
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 Sempre e com segurança. 

 Procuro utilizá-lo de acordo com o fazer pedagógico, porém me limito 

somente às instruções, abrangendo para outras fontes de trabalho e material 

de suporte. 

 Em todas as aulas 

 Tenho utilizado o máximo possível, procurando realizar todas as atividades 

propostas, com exceção de algumas atividades que acabo substituindo por 

outra, conforme a necessidade de contextualização. 

 Em todo processo do Fazer Pedagógico. 

 No planejamento das atividades, no dia a dia da sala de aula, no processo de 

avaliação (das atividades realizadas pelos alunos). 

 Praticamente todas as aulas 

 Como complemento pedagógico após a apresentação dos conteúdos da 

unidade. 

 Em todas as situações do processo de ensino e aprendizagem. 

 Desenvolvimento das atividades na sala de aula e instrumento de pesquisa 

como o livro "Muitos Textos"!. 

 Planejar as aulas. 

 No planejamento (Plano docente e aulas); para iniciar uma temática com a 

roda de conversa, para realizar pesquisas, para fazer as atividades propostas 

utilizando-as no desenvolvimento dos conteúdos e para sistematização dos 

mesmos. 

 Diariamente para levantamento de conhecimentos prévios, problematização, 

pesquisa, experimentos práticos, leitura e interpretação de textos, conclusão.  

 Roda de conversa; problematização e sistematização de conteúdos;  

Experimentos;  Exercícios. 

 Em todas as situações o material didático é utilizado. 

 Planejamento; Levantar conhecimentos prévios; Leitura dos textos; 

Realização de experimentos; Pesquisas; Realização das atividades. 

 Leitura de textos e resolução de exercícios. 

 Em todas as aulas. 

 Para planejar as aulas; Durante as aulas; Na realização de atividades 

propostas em classe e extraclasse. 
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 Utilizei ao longo do ano. 

 Sempre. 

 Introdução da expectativa (Roda de conversa) utilização dos textos no 

aprofundamento dos debates ou discussões. 

 Início das unidades (exploração das rodas de conversa), realização de alguns 

experimentos (mesmo adaptados), roteiros de pesquisa e realização das 

atividades. 

 Ponto de partida para estudo das expectativas/ conteúdos (roda de conversa, 

desafios e pesquisas);  Sistematização (Questões para reflexão e ou 

interpretação). 

 Em todas as aulas. 

 Preparação de aulas, apresentações consultas em internet, elaboração de 

pesquisas, outras. 

 Na maioria das aulas (para iniciar um novo assunto, realiza leituras e 

atividades práticas). 

 Sempre desde o planejamento até a realização de pesquisas/aula. 

 Sempre 

 Em sala; Lições de casa; Leitura e posterior pesquisa. 

 Utilizo constantemente, porém sempre acrescentando outras atividades ou 

até mesmo alterando algumas. 

 O material é utilizado regularmente como referência do trabalho. São 

realizadas ações com apoio de outros materiais: livro didático, material 

preparado pelo professor, pesquisas em sites, etc. 

 Durante as aulas de ciências, nas explicações e realização de exercícios. 

 Sala de aula. 

 Apresentação do conteúdo. 

 Para execução dos desafios da leitura dos textos, algumas pesquisas 

solicitadas e exercícios. 

 Na aula, como: leituras, atividades em sala de aula e algumas outras feitas 

como pesquisa em casa ou no laboratório de Ciência e tecnologia. 

 Como norteador da prática docente e do aprendizado discente (Guia) e 

complemento do conteúdo em estudo. 
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 Para atividades em classe, na realização de exercícios e leitura de textos para 

discussão. 

 Leitura de textos, realizações de exercícios, roteiro para experimentos. 

 Elaborar planos de aula; Aulas expositivas; Leitura de textos, pesquisas, 

questões realizadas pelos alunos. 

 Aulas, planejamento de aulas. 

 Nortear o trabalho docente; Inteirar sobre o assunto que irá ser trabalho; 

Utilizar as sugestões do material (livros, filmes etc.). 

 Uso o material didático de ciências, do início ao final e com atividades extras 

e pesquisas. 

 Uso todos os dias em todas as situações, mas tenho que providenciar 

material para pesquisa. 

 

20. Minhas dificuldades com o material didático são: 

 Consegui todos os materiais solicitados: alguns DVDs, alguns materiais de 

laboratório que não tem no AUTOLABOR. 

 O material poderia trazer mais atividades em forma de questões e textos 

explicativos, eu utilizo a complementação através da internet ou livros 

didáticos. 

 Não tem texto suficiente que aborde na integra os conteúdos necessários, 

nem exercícios de qualidade que desenvolva uma boa interpretação levando 

o aluno além do que foi ensinado. 

 Os sites e blogs são inacessíveis. 

 Cumprir toda programação, orientação para os alunos (pouca informação 

sobre os temas) quando trago para casa. 

 Sites sugeridos desatualizados; Materiais propostos ‘difícil’ de ser encontrado 

pelos alunos (por isso a substituição) dos experimentos por outros mais 

facilitadores, tanto com relação ao material quanto ao tempo de execução. 

 O material didático foi muito bem elaborado, infelizmente apresentam 

problemas de impressão e no 7º Ano há um erro de imagem (sistema 

endócrino); Os alunos não cumprirem a parte deles (pesquisas, realizações 
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das atividades); Nem todos os experimentos ou parte deles, são realizados. 

Por exemplo: não dispomos de todos os reagente/indicadores. Há sempre 

necessidade de complementar; Em alguns anos há muitas unidades a ser 

desenvolvidas (8º Ano), assim o tempo se torna insuficiente para o 

desenvolvimento de todas as atividades. 

 Atividades não são numeradas; Algumas atividades não estão de acordo com 

a realidade do aluno. 

 Não possui informações conceituais; As questões são mal elaboradas; Alguns 

sites indicados não são disponíveis. 

 Algumas atividades exigem pesquisas e principalmente nos sextos anos, não 

podemos passar lição de casa com muita frequência sempre que há 

disponibilidade usamos a biblioteca e sala de informática, porém em alguns 

momentos elas estão ocupadas. 

 Parte teórica defasada; Realizar todas as pesquisas propostas. 

 A sustentação dos argumentos dados em sala. Sobra informação de aula, 

mas falta conteúdo no livro. Os alunos têm dificuldade em se organizar e fazer 

experimentos em casa. Alguns experimentos precisam ser repetidos em sala 

de aula porque não deram certo em casa. 

 Encontrar vídeos sugeridos (alguns são antigos); Texto técnico/científico. 

 Sempre tenho que completar os conceitos sobre o conteúdo solicitado. Os 

conteúdos são apresentados de forma aleatória, sem considerar os 

prerrequisitos necessários para seu entendimento. 

 Preparar os materiais antes da realização das aulas práticas e pós aulas. 

 Falta de numeração nas atividades propostas; Repetição de assuntos em 

anos diferentes. 

 Não há numeração adequada das atividades. 

 Poucos exercícios e muita "prática" (experimentos) pesquisas ( não há tempo 

suficiente e nem recursos). 

 Não possuo nenhuma dificuldade. Apesar de ter dito em outra questão que 

falta um pouco mais de conteúdo nos livros. Tenho bastante facilidade em 

desenvolver pesquisas pessoais que suprem essa falta. 

 Desenvolver atividades extraclasse (entrevistas, pesquisas) é necessário 

mais textos de apoio para sistematização do conhecimento. 
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 Desenvolver atividades extraclasse (entrevistas), muitas pesquisas, deveriam 

haver mais textos de apoio com informações para sistematização do 

conhecimento. 

 Não tenho. 

 Não apresenta dificuldades, mas como todo material didático é necessário 

uma complementação pra tornar o mais completo possível. 

 Número excessivo de experiências falta de introdução nos exercícios, 

excessivo número de atividades que necessitam de internet, falta de tempo 

hábil para desenvolver a atividade sugerida visto que a aula é de 50 minutos 

apenas. 

 Carência de subsídio conceitual básico fundamental nas expectativas 

tratadas. 

 Aprofundar conteúdos e compreender a sistematização. 

 Diversas atividades em curto espaço de tempo. 

 Incompleto, além de não ser possível pedir tantas pesquisas é cansativo os 

experimentos deveriam ser revistos. 

 Faltam textos de apoio nos conteúdos, ausência de respostas dos exercícios. 

 Faltam textos teóricos; Filmes que não tenho" 

 Como não temos sala de laboratório, algumas experiências não foram 

realizadas em sala de aula.  

 As atividades propostas com pessoas da comunidade ou outros locais como, 

por exemplo, encaminhar os alunos a fazerem entrevistas com profissionais 

da saúde, como proposto no 8º ano. Não venho realizando, pois acredito que 

pode colocar o aluno em uma situação de risco. 

 Muitos alunos conseguem realizar as entre curtas propostas, há dificuldades 

na realização de experimentos. 

 No momento de aprofundar o assunto e de fazer os exercícios. 

 Justificar para o aluno (que paga o material) que algumas atividades serão 

substituídas. Eles acreditam que o material deva ser utilizado na sua 

totalidade. Não gostam de terem outros tipos de materiais didáticos. 

Acreditam que só devam usar o material didático do SESI. Outro ponto é a 

grande quantidade de pesquisas; Outra dificuldade é poder passar o livro para 

irmãos de séries anteriores. Não sei se há ou não uma obrigatoriedade para 



184 
 

compra. Se não houver precisa ser pensada uma forma de amenizar esse 

problema, livros vêm prontos. 

 Estabelecer relações entre as diversas atividades propostas na unidade, 

organizar os experimentos e a logística das aulas práticas e a pouca 

disponibilidade de textos mais "conceituais" como os que aparecem nos livros 

didáticos. 

 A falta de conteúdo, ou seja, texto base para o conhecimento, nem tudo eles 

devem pesquisar. 

 Que nem todos os materiais dos textos experimentos sugeridos pelo 

“Movimento do Aprender" se encontra na escola. 

 Há poucos informativos e científicos para elucidar as expectativas. 

 Abordagem incompatível com a idade em algumas atividades. 

 O aluno não possui uma parte "teórica / textos" para estudar em casa. Se 

juntarmos todas as pesquisas propostas, em todas as disciplinas, vemos que 

os alunos ficam sobrecarregados. 

 Introduzir conteúdos após o levantamento dos conhecimentos prévios; faltam 

textos explicativos no material. 

 Não tenho dificuldades com o material didático, porém a biblioteca não possui 

alguns paradidáticos indicados no material. 

 Alguns temas importantes não são mencionados e são estudados embasados 

em outro material, 

 Alguns experimentos que não se enquadram à faixa etária dos alunos. 

 Pouco conteúdo, confusão diante das expectativas, falta de orientação no 

material para realizar as atividades. 

 O AUTOLABOR auxilia muito as atividades práticas, mas, o tempo para 

organizar o material para o desenvolvimento das aulas é insuficiente, porque 

é necessário antes e depois da aula. 

 Algumas atividades não são muito claras quanto ao seu objetivo; Falta de 

textos informativos em várias situações; O material do 8º ano é muito extenso. 

 Adequar textos complementares aos conteúdos de forma prática. pois requer 

muita pesquisa, digitação, impressão. 

 As atividades de campo, os experimentos de observação dos ciclos da 

natureza. 
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 Nas atividades de pesquisa externa, na quantidade exagerada de 

experimentos e na falta de imagens, gráficos e tabelas. 

 Com algumas atividades práticas que não condizem com a realidade do 

conteúdo, porque tornasse confusa para compreensão do aluno. 

 Não tenho dificuldades com o material, porém muitas indicações do livro não 

estão disponíveis. 

 Temos erros de português, a numeração dos exercícios. 

 A falta de texto de apoio relacionado ao conteúdo proposto; Ausência de 

respostas dos exercícios propostos. 

 Em algumas atividades, existem dificuldades de realizar escassamente o que 

é proposto. Faço adaptações á realidade dos alunos. Outras dificuldades são 

relacionadas à utilização dos recursos como internet e outros materiais. 

 Alguns textos não fundamenta o que de fato a proposta pede. 

 Consiste na hora em que vou montar a sequência didática, há uma falta de 

atividades para trabalhar o conteúdo conceitual. 

 Gerenciar todas as atividades propostas em classe, extraclasse e praticar 

com qualidade, em alguns momentos pontuais. 

 A realização das pesquisas pelos alunos, quando solicitadas para casa. 

 Não contempla todos os temas avaliados no SARESP. Falta de textos mais 

específicos relacionados ao conteúdo desenvolvido. 

 Desenvolver as práticas; acho necessário maior clareza nos procedimentos 

científicos; também há experimentos "perigosos". 

 Os alunos não gostam, apesar de utilizá-lo (movimento do aprender); 

Experimentos que não dão certo; Textos (de reportagens) com pouca 

informação. 

 Fazer com que o aluno goste. 

 Não encontro dificuldades em trabalhar como material. 

 Falta de conteúdo (informação) necessitando pesquisa prévia e utilização da 

lousa, perdendo muito tempo passando o conteúdo para ser copiado no 

caderno (e poder estudar futuramente para as avaliações). Também tem 

conteúdo completo na internet, acessando e demonstrando em sala de aula, 

não haveria perda de tempo copiando na lousa. 
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 Minhas dificuldades com o material didático são que os alunos não 

conseguem entender o conteúdo somente com o que o livro apresenta, nem 

mesmo as habilidades exigidas pelo SARESP. 

 Algumas experiências, em relação a materiais para realização das mesmas. 

 Alguns sites estão fora de atividade. 

 Fata conceitos. 

 Sempre ter que complementar com o conteúdo do respectivo capítulo a ser 

trabalhado antes ou após iniciar o mesmo. 

 Às vezes, os textos são complexos para a faixa etária. 

 Falta de acesso ao Laboratório de informática para realizar as pesquisas com 

os alunos. 

 Espaço para registro. 

 Não tenho  

 Espaço inadequado para desenvolver algumas atividades práticas 

 Por não ter tido aulas de formação para o trabalho de laboratório, às vezes, 

me sinto insegura ao realizar experiências com os alunos, pois em alguns 

momentos utilizamos materiais perigosos e temos que preparar fórmulas e 

componentes. 

 Falta de textos complementares. 

 Em alguns momentos, acho que o material deveria ter um pouco mais de 

conceitos sobre determinados assuntos para facilitar o trabalho do 

professor/aluno. 

 Quando o aluno tem que desenvolver atividades em casa. 

 Nos experimentos, ou melhor, em alguns no sentido de adaptar materiais 

alternativos para realização dos mesmos. 

 Algumas vezes o aluno não traz as pesquisas propostas. 

 O aluno geralmente não traz as pesquisas solicitadas previamente. 

 Os conteúdos não possuem sequência, isto é, não está ligado. 

 Muitas propostas são longas e demandam muitas aulas para se realizarem 

com sucesso. Realizar todas as propostas, de forma adequada, é para mim 

algo muito difícil de realizar. Outra questão, como já sinalizei acima, é a falta 

de textos conceituais e explicações detalhadas... sei que o material busca 

inovar nesse sentido, mas precisamos de mais tempo ainda em aula para 
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acrescentar tais conteúdos que, no momento da sistematização, devem ser 

trabalhados com muito cuidado. Sou muito preocupada com a questão dos 

conteúdos! Para mim, a escola (e o ensino de ciências) tem o papel de 

fornecer ferramentas intelectuais, afetivas e psicológicas necessárias para a 

superação das condições sociais de desigualdade. A elite, a classe 

dominante, aqueles que detêm os meios de produção, tem acesso a esses 

conteúdos e seus filhos estão em escolas que oferecem conteúdos! 

 A falta de sequência; Poucos exercícios. 

 Algumas propostas longas e demoram muitas aulas para a conclusão. 

Ampliação de textos para conceituação e explicação. 

 Falta de materiais na realização de alguns experimentos. 

 A dificuldade em encontrar alguns materiais audiovisuais propostas pelo 

material.  

 Não respondeu 

 Falta de alguns materiais para pesquisa e realização de experimentos, além 

de um espaço adequado. 

 Falta de alguns componentes ou substâncias para realização de 

experimentos; Falta de biblioteca para consulta dos alunos. 

 Busca de várias fontes alternativas, livros didáticos. 

 Organizar uma sequência lógica de modo a atender as expectativas. 

 Não há. 

 Não tenho dificuldades. 

 Entender a intencionalidade de alguns exercícios; Excesso de pesquisas. 

 Encadear alguns conteúdos que, conforme a expectativa, aparentam não ter 

a melhor sequência lógica;  Não há teóricos referentes a algumas 

expectativas. 

 A falta de questões de múltipla escolha e de análise de experimento.  

 Não se trata de dificuldades, mas sim certa limitação para desenvolver 

experimentos que utilizam substâncias que requerem um ambiente apropriado 

para a manipulação. Outra limitação é em relação aos filmes sugeridos, pois 

não temos acervo e a locação fica por conta do professor. 

 Na realização de todas as atividades no material, visto que no dia a dia nos 

deparamos com muitos acontecimentos importantes que necessitam ser 
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inseridos em nossas aulas para acompanharmos as mudanças que ocorrem 

em nossa sociedade. 

 Preparar os materiais para os experimentos e depois guardar todo material. 

 Não tenho dificuldade com o material didático. 

 Muitos assuntos em uma mesma unidade, sem aprofundamento, difícil dos 

alunos estudarem. 

 Ter certeza de que estou ensinando o conteúdo que se espera que seja 

ensinado, pois isso não está evidente. Tenho me baseado nas expectativas e 

nas atividades propostas. 

 Adaptá-lo, complementar e realizar todas as atividades práticas propostas. 

 Adaptá-lo e realizar todas as atividades propostas. 

 Tempo para realizar todas as atividades propostas. 

 Principalmente o tempo para desenvolver com mais calma as atividades, 

levando em consideração o ritmo de cada turma. 

 Falta de espaço para responder as questões e numeração dos itens. Excesso 

de pesquisas para casa, pois vários alunos não têm acesso à internet. 

 Em alguns casos falta espaço para responder as questões em outros 

excessos, falta numeração nas atividades excesso de pesquisas para casa, 

sendo que vários alunos não possuem internet em casa. 

 Realizar todas as pesquisas e utilização de todos os sites recomendados. 

 Realização de pesquisas propostas na unidade escolar. 

 Nenhuma. 

 Não tenho dificuldades em trabalhar com o material. 

 Não tenho dificuldades com materiais didáticos, porque a orientação do fazer 

pedagógico é muito esclarecedora. 

 Não tenho dificuldades, pois as orientações do fazer pedagógico são claras. 

 Falta de conteúdos específicos. Ex: Corpo humano, Células, Tecidos e outros. 

 Adequar as atividades propostas aos materiais disponíveis. 

 Apresentação do conteúdo, atividades repetidas, falta de texto didáticos, 

excesso de experimentos sobre o mesmo tema;  Alunos com dificuldades de 

acessar internet. 

 Excesso de experimentos. Seria ideal que os experimentos e pesquisas 

fossem acompanhados de textos didáticos para aprofundamento. Na nossa 



 

189 
 

realidade existem alunos com difícil acesso a internet, portanto existe excesso 

de pesquisa. 

 Não tenho dificuldades, embora ao trabalhar algumas expectativas de ensino 

e aprendizagem, eu sinto necessidade de um número maior de textos de 

apoio. 

 Alguns sites sugeridos estão fora do ar. 

 Ausência de numeração nos exercícios e também de linhas para resolução 

dos mesmos; Em alguns casos sinto falta de maior quantidade de textos 

científicos. 

 Muitas vezes a realização de experimento não está claro, passo a passo a 

falha registro do conteúdo estudado (organização). 

 Faltam atividades; falta teoria; Nem todas as unidades atendem as 

necessidades. 

 No momento de complementar com outras atividades a dificuldade é adequá-

las a expectativas de ensino e aprendizagem (em algumas expectativas). 

 Compreender o objetivo de certas atividades, cumprir com todas as atividades 

propostas e, ainda, complementar as unidades no tempo disponível. 

 Desenvolver os experimentos na sua totalidade, relacionar alguns conceitos e 

fazer a correção das questões (Faltam letras e números para as alternativas e 

questões respectivamente). 

 Quando as unidades são muito abrangentes, abordando vários temas. É 

preciso, nesse caso, um tempo maior parar as explicações. Por exemplo: na 

unidade "A ciência e seus modelos", do 9º ano, que aborda temas como 

modelos atômicos, genética. Para facilitar o entendimento, disponibilizo textos 

complementares, vídeos, experimentos etc. Para que os alunos passem para 

o próximo exercício da mesma unidade, é necessária a intervenção do 

professor com explicações e outras estratégias, levando um tempo maior 

parar concluir os assuntos. 

 Faltam textos conceituais; Serve como "Caderno de atividades", pois, tenho 

que xerocar textos com conceitos importantes. 

 Experiências um pouco difíceis de serem realizadas. 

 Sentimos a necessidade de textos para embasamentos dos conteúdos a 

serem trabalhados com as expectativas propostas. 
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 Em realização de experimentos, pois demanda de muitas aulas. 

 Sentimos a necessidade de textos para o embasamento dos conteúdos a 

serem trabalhados com as expectativas de ensino e aprendizagem propostas. 

 Organizar o tempo do aluno para a realização de todas as pesquisas. Muitas 

vezes tenho que utilizar aulas para fazer as pesquisas com os alunos 

 As cores dos gráficos e legendas são as vezes difícil de distinguir (Ex: preto e 

cinza). Falta de numeração das questões, os alunos se perdem. Também na 

hora da tarefa de casa, mesmo que orientados, os alunos têm dificuldade de 

localização. 

 Em livros como o do 8º ano, o número de unidades (e atividades contidas nas 

mesmas) é muito grande, impedindo aprofundamento e complementos. 

 Para o 6º ano as duas últimas unidades poderiam ser mais elaboradas e 

melhor sistematizadas, livro do 8º ano, muitas unidades, com atividades 

repetidas, o que dificulta trabalhar todo conteúdo com a profundidade 

necessária. 

 Realizar experimentos, pois, às vezes, não tem o material solicitado e tenho 

que propor algo semelhante. 

 Não consigo atender 100% dos experimentos sugeridos. 

 Tempo para prepará-lo, arrumar após o uso, não ter na escola. 

 O numero pequeno de exercícios nos leva a adotar livros e apostilas para 

coletar questões e tarefas mais desafiadoras. 

 Sites desatualizados e livros paradidáticos, pois as editoras não estão 

disponibilizando mais algumas sugestões. 

 Aprimoramentos, em baseamento teórico consistente e adequado à faixa 

etária em algumas situações. 

 Não possuo dificuldade. 

 Ainda não conhece todo material, pois comecei a ministrar as aulas no SESI 

em agosto de 2012. Contudo, observei a falta de definição de alguns 

assuntos em avaliação externas. 

 Fazer com que os alunos pesquisem para dar continuidade aos assuntos. 

 Não respondeu. 

 A realização de algumas atividades práticas. 

 Acessar sites sugeridos, trabalhar em algumas aulas práticas. 
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 A maior dificuldade é não possui um local apropriado para utilização dos 

mesmos. 

 Realização dos experimentos sem os devidos materiais (incluindo fotos e 

filmagens, muitas vezes requisitados no material). 

 Algumas informações erradas, e em algumas unidades, pouco 

aprofundamento do conteúdo. 

 Não tenho. 

 Sites não encontrados; Alguns temas sem muito significado. 

 Quase não tenho, somente alguns sites que os alunos não conseguem 

acessar em casa e nem na escola. 

 Não encontro dificuldade na utilização do material didático. 

 Não encontro dificuldade. 

 Não tenho 

 Mínimas, pois o material é de fácil compreensão, uso, com muitas atividades 

e sugestões para os alunos realizarem. 

 Muitas vezes um texto vem acompanhado de perguntas que não estão 

diretamente relacionadas a ele. O vocabulário não é adequado à faixa etária. 

 Muitas pesquisas, questões subjetivas, vocabulário inapropriado. 

 A sistematização dos conceitos, em minha opinião falta conceitos no material. 

 Alguns conteúdos que necessitam de certos prerrequisitos. 

 Algumas questões confundem o aluno. A disposição das questões, em 

algumas o espaço de resposta é enorme para poucas palavras e vice versa. 

 A sequência do conteúdo, pois muitas vezes tenho que pular unidades e 

voltar depois para da sequência ao conteúdo. 

 Mínimas. 

 Penso que a maior dificuldade é conceituar, afinal os alunos necessitam dos 

conceitos registrados para assimilação. Da mesma forma, compreendo que a 

intenção do material didático é juntamente essa: que o aluno pesquise e se 

direcione em busca do conteúdo. 

 Não tenho dificuldade com o material 

 Algumas atividades são repetitivas, desta forma são substituídas; Outras são 

confusas, parecem estar com o comando faltando informação. 
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 Falta de atualização atual, e algumas práticas de experimento não adequadas 

para faixa de idade a que estão propostas. 

 Muitas propostas são longas e demandam muitas aulas para se realizarem 

com sucesso. Realizar todas as propostas, de forma adequada, é para mim 

algo muito difícil de realizar. Outra questão, como já sinalizei acima, é a falta 

de textos conceituais e explicações detalhadas... sei que o material busca 

inovar nesse sentido, mas precisamos de mais tempo ainda em aula para 

acrescentar tais conteúdos que, no momento da sistematização, devem ser 

trabalhados com muito cuidado. Sou muito preocupada com a questão dos 

conteúdos! Para mim, a escola (e o ensino de ciências) tem o papel de 

fornecer ferramentas intelectuais, afetivas e psicológicas necessárias para a 

superação das condições sociais de desigualdade. A elite, a classe 

dominante, aqueles que detêm os meios de produção, tem acesso a esses 

conteúdos e seus filhos estão em escolas que oferecem conteúdos! 

 Não tenho dificuldades 

 A falta de conteúdos nos livros didáticos, excesso de experimentos muitas 

vezes inviáveis de ocorrer, entrevistas contidas no livro de difícil acesso para 

os alunos. 

 O número de pesquisas que os alunos precisam realizar para poderem dar 

continuidade do processo de construção dos diferentes conteúdos que 

contemplam as expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Não encontrei dificuldades para trabalhar com o material. 

 As turmas de período integral, nesse contexto de reforma do prédio escolar 

acaba dificultando os trabalhos de pesquisas, por falta de tempo e espaço 

físico (laboratórios). 

 Alguns sites propostos não estão mais disponíveis, muitos dos livros 

sugeridos se encontram na biblioteca, não há espaço no livro para realizar 

todas as atividades. 

 Falta de material para experimentos práticos leitura e interpretação de textos, 

conclusão. 

 Adaptar algumas atividades; Organizar textos adicionais (complementares); 

Conseguir agendar o laboratório de informática para realização das 

pesquisas. 
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 Grande número de pesquisas as quais os alunos não conseguem desenvolver 

com autonomia. 

 Na realização de pesquisa - O laboratório de informática quase sempre não 

está disponível. 

 Ausência de teoria e explicações que auxiliem os alunos na hora de estudar 

em casa e se preparar para a aula seguinte. 

 Sempre complemento com outros materiais, esquemas, pesquisas etc. 

 Alguns conteúdos não são abordados e são essenciais na preparação dos 

alunos nas avaliações externas. 

 Não tenho dificuldades. 

 Alguns vídeos que não estão completos e sites não disponíveis. 

 Quantidade elevada de pesquisas, ausência na definição de conceitos e 

demarcações de atividades. 

 Quantidade elevada de pesquisas, a sequência didática das atividades. 

 Como eu não adoto livro didático, preciso constantemente de material extra 

para trabalhar os conceitos/ conteúdos. Sei que o objetivo maior é incentivar a 

pesquisa, mas há excesso de pesquisa por unidade. 

 Apenas com relação à disponibilidade de materiais. 

 Não tenho dificuldades com o material didático. Ele é aberto para acrescentar 

intervenções. 

 Nenhuma 

 Não ter acesso à internet na escola, para desenvolver as pesquisas 

propostas. 

 Realizar algumas atividades que, como já citei anteriormente, são de difícil 

execução: entrevistas com profissionais...; Realizar atividades que necessitam 

que o aluno utilize conceitos que ele ainda não conhece." 

 Atender a dinâmica proposta nas atividades; são sugeridas várias pesquisas 

com socializações, registros em grupos etc. Essas atividades tornam muito 

tempo das aulas. 

 Não tem teoria. 

 Orientar e desenvolver as atividades de pesquisa (Por falta de material e 

fontes/espaço); Falta conteúdo. 

 Definições e poucas lições. 
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 Falta de materiais para realização de algumas atividades; - Falta de conteúdo 

que abordam os temas e as expectativas; Sinto a necessidade de passar 

primeiro o conteúdo para depois trabalhar com o material didático. 

 Não respondeu. 

 A apreensão de alguns conteúdos de forma aleatória, sem considerar a 

necessidade de prerrequisitos conceituais (Força sem a apresentação da 

Velocidade, Aceleração, escala e vetor; Densidade sem a descrição de 

estrutura da matéria); ou a adequação ano/série (Física e química 

"distribuídos" no 8º ano e 9º ano, seria melhor apenas no 9º ano - maior 

maturidade discente. 

 A falta de conteúdo dificulta o trabalho em classe e as pesquisas solicitadas 

ainda não são suficientes para atender as exigências do SARESP. 

 Temas abordados com conteúdo insuficiente, devendo ser complementado; 

sites sugeridos não tem acesso permitido. 

 Alguns exercícios não são tão claros para o aluno e outros têm a resposta 

muito óbvia ou repetitiva. 

 Realizar todas as práticas por falta de espaço adequado. 

 Realizar alguns experimentos; Encontrar o tema mais importante para 

trabalhar (é muito aberto, dando imagem para muitas coisas). 

 A falta de teoria (conteúdo), que dificulta, mas ao mesmo tempo ajuda nas 

pesquisas e (exercícios, questões, vídeos, vídeos didáticos etc. sobre o 

assunto.). 

 Sempre tenho que providenciar material para os alunos realizarem as 

pesquisas já que poucos a realizam em casa quando solicitado. 

 

21. O material didático me auxilia a lecionar quando: 

 Complemento algum conteúdo passado para os alunos e realizo algum 

experimento prático. 

 Apresenta figuras alusivas ao assunto, textos explicativos e indica os 

materiais do meio ambiente para que o aluno possa compreender com 

clareza o assunto estudado. 

 Tem algum tema que amplie o estudo em sala de aula. 
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 Alguns temas (conteúdos) que me ajude a expandir o estudo em sala de aula, 

principalmente em pesquisas. 

 Apresenta bons textos ligados ao termo e atividades práticas de fixação. 

 Os textos são interpretados e fáceis de serem assimilados; Os experimentos 

são simples de serem realizados. 

 Estou trabalhando as atividades que apresentam textos e artigos atuais, 

gráficos e tabelas onde trabalham leitura e análise e imagens; Quero atender 

as expectativas de ensino-aprendizagem, construindo uma aprendizagem 

significativa; Da realização de exercícios; Preparo de sínteses; Análise de 

gráficos/tabelas; Sugestão de sites para aprofundamento dos alunos; 

Elucidação das expectativas de aprendizagem(abordagens diversas); Textos 

para debates e leitura em sala de aula; Ilustração; Traz experimentos, textos 

de apoio, sugestão de vídeo ou sites; Quando eu preparo as aulas(plano 

docente) utilizando o material didático do SESI/Fazer Pedagógico; Quando o 

aluno utiliza o material para acompanhar as aulas. 

 Não respondeu. 

 Nas situações citadas na atividade 19. Para levantamento de conhecimentos 

prévios; problematização; trabalho com conteúdos e sistematização. 

 Busco atividades que estimulem a pesquisa e a leitura. 

 Os alunos compreendem a necessidade da devolutiva do que foi ensinado e, 

ao ter espaços para respostas, torna-se prático. 

 Os alunos elaboram as fichas de atividades práticas. 

 Aplicação das atividades em sala de aula, na realização dos experimentos e 

atividades complementares. 

 Preciso mobilizá-los sobre determinado assunto ou mesmo para fixar o 

aprendizado em aula teórica. 

 Sigo a proposta de ensino. 

 Procuro seguir a proposta, dá mais clareza dos objetivos. 

 Não respondeu 

 Em todo momento: quando quero fazer uma leitura dinâmica com os alunos, 

verificando dificuldades orais e as aperfeiçoando com o tempo. Desenvolver 

atividades individuais e em grupos, como: exercícios, pesquisas, etc. 

 Quando necessito de atividades diversificadas sobre o assunto. 
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 Não respondeu. 

 Em toda parte pedagógica do desenvolvimento das expectativas. 

 Eu necessito abranger os assuntos, como fonte de informações e referenciais 

de pesquisa. 

 Já passei os conceitos e conteúdos referentes ao assunto e preciso dar 

exercícios e/ou experiências referente a este. 

 Apresenta ótimas imagens (fotos) para iniciar roda de conversa e algumas 

questões básicas e desafiadoras aos conhecimentos prévios dos alunos. 

 Propõe experimentos que articulam a teoria de forma simples, mas sem 

perder a articulação científica necessária à alfabetização e letramento 

científico. 

 Preciso aprofundar em pesquisas. 

 Não respondeu. 

 Preparo os planos de ensino, faço análise das concepções prévias, traz bons 

textos que enriquecem minhas aulas e exercícios que favoreçam a 

aprendizagem e também com sugestão de site interessantes. 

 Quando traz textos para os alunos consultarem de forma a edificar seu 

conhecimento. 

 O material didático me auxilia tanto na problematização quanto nos 

conhecimentos prévios, na sistematização proporcionando motivação em sala 

de aula. 

 Quero propor desafios aos alunos, pois o material propõe várias pesquisas e 

um lado bom é que o aluno inicia esta busca de conhecimento. 

 Está de acordo com a proposta da aula preparada pela professora. 

 Norteia o assunto a ser abordado. 

 Os textos são muito interessantes e atuais. Abrem um leque grande para 

discussões. A roda de conversa instiga o aluno, o faz questionar e em alguns 

pontos não. 

 Gosto da diversidade de abordagem acerca de uma expectativa; me auxilia 

na organização da sequência didática das aulas. 

 Início as unidades para levantamento de conhecimento prévio, assim como, 

os desafios propostos. 
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 Sempre, pois traz assuntos diferenciados da maioria dos livros didáticos e 

quando necessito complemento com textos explicativos e com atividades. 

 Há informações direcionadas e experimentos. 

 Leciono. 

 Preciso trabalhar atualidades, alguns experimentos etc. 

 Na discussão em grupos de questões e atividades propostas e também na 

elaboração das mesmas. 

 Oriento meus alunos nas atividades propostas. 

 Ele me auxilia quando vou fazer os planos de aula e quando vou iniciar um 

assunto. 

 Sugere atividades; a sequência é predefinida; vários gêneros textuais (tabela, 

gráfico, texto científico/ jornalístico etc). 

 Não respondeu. 

 Procuro alguns textos para trabalho em sala. 

 A aula prática complementa a teórica. 

 Realizo meu planejamento; Na prática pedagógica em sala de aula; Na 

avaliação. 

 Vejo necessidade de acompanhamento do aluno além de agilizar etapas 

como, por exemplo, a sistematização. 

 Necessito de imagens específicas. 

 Início um conteúdo. 

 Em todos os momentos do contexto de sala de aula (Material Sesi). 

 Fornece experiências para trabalhar conceitos. 

 Experiências já relacionadas dos conteúdos. 

 Inicio o conteúdo com análise de conhecimentos adquiridos, apresentação 

com debates, analise de imagens, etc. 

 Ajuda a lecionar sempre. Pois sigo o material didático como base para as 

aulas. 

 Em algumas aulas. 

 Planejo as aulas, quando oriento as pesquisas, quando uso o roteiro dos 

experimentos, quando uso atividade do livro para avaliar os conteúdos. 

 Em todos os momentos. 
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 Preciso utilizar diferentes gêneros textuais e experimentos práticos. 

 Diversificação de recursos avaliativos. 

 Orienta o trabalho a ser desenvolvido; Incentiva a pesquisa; Facilita o 

desenvolvimento das atividades. 

 O material apresenta formas/práticas pedagógicas e avaliativas diversificadas. 

 Aprenda, de forma coerente e com clareza, o conteúdo de acordo com os 

procedimentos metodológicos. Considero várias unidades como excelentes. 

 Apresenta conteúdo. 

 O material sempre ajuda minha prática pedagógica. 

 Sempre, com imagens, questões, só dificulta na parte conteudista. 

 O material didático me auxilia a lecionar quando faço roda de conversa, 

levantar a discussão acerca de algum tema. 

 Vou trabalhar com experimentos e Laboratório de Ciência e Tecnologia. 

 Quando faz referência a conteúdos que devem ser trabalhados junto a um 

texto, artigo ou questionário. 

 Quando vou exemplificar por ex: propriedade do ar, a combustão (pesquisa). 

 Planejo minhas aulas, quando sei o que as expectativas estão pedindo e na 

orientação das atividades e aulas práticas. 

 Coloco em prática os procedimentos metodológicos, que no caso do material 

didático SESI é bom. 

 Quando há textos com aprofundamento dos conteúdos explorados nas 

atividades propostas. 

 Preparo e conduzo as aulas 

 Faço as aulas práticas. 

 Apresentou textos específicos sobre as expectativas trabalhadas e atividades 

realmente significativas para os alunos, pois muitas das atividades são muito 

simples e não levam o aluno a raciocinar sobre .   

 Norteiam os caminhos a trilhar no decorrer do ano. 

 Na organização e sequência de atividades. 

 Utilizo o material como um norteador, ele me auxilia muito com relação a isso. 

 "No momento da sondagem; No desenvolvimento dos conceitos; Na 

assimilação de conteúdos...etc." 
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 A todo o momento, frequentemente utilizo. 

 Quando as atitudes são propostas. 

 Quando preciso de textos de apoio. 

 Oferece muitas opções metodológicas, muitas ideias para a abordagem dos 

conteúdos, sugestões de filmes, sites, documentários, livros... 

 Preciso de textos (Apesar de serem um pouco antigos). 

 Oferece gêneros de textos variados; Variação de abordagens de atividades, 

sugestões de filmes e sites. 

 Esta de acordo com as expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Quando as atividades contemplam as expectativas, quando motivam os 

alunos e quando os estimulam a serem os protagonistas do processo de 

aprendizagem. 

 Penso nas expectativas e segmentos da rede SESI. 

 No levantamento de conhecimentos prévios, na mobilização para a pesquisa, 

nos roteiros para preparo de experimentos. 

 No levantamento de conhecimentos prévios e no preparo das expectativas e 

como recurso para pesquisa. 

 Sugere atividades que não demanda muito para executá-la. 

 Propõe atividades complementares e informa sites, livros, revistas para 

aprofundar o tema. 

 Traz textos e pesquisas diversificadas; Promove a interdisciplinaridade; Utiliza 

diferentes recursos didáticos; Traz atividades próximas ao cotidiano do aluno; 

Promove atividades experimentais; Sugestões de sites, filmes, livros, artigos. 

 "Traz textos e pesquisas diversificadas; Promove a interdisciplinaridade; 

Utiliza diferentes recursos didáticos; Atividades próximas ao cotidiano do 

aluno; Promove atividades experimentais; Sugestão de sites na internet, 

livros, artigos científicos". 

 "Na elaboração do plano de trabalho docente; Na preparação das aulas; 

Durante as aulas." 

 Não respondeu. 

 Rodízio de atividades de pesquisa e experimentos. 
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 Relaciona as expectativas dentro da unidade, dá apoio na interpretação (das) 

através do "diálogo com o professor" para melhor entendimento para a 

exploração das atividades do material do aluno (movimento do aprender) 

 Promove atividades que ajudam verificar o processo de aprendizagem para 

avaliação dos alunos. 

 Me dá um "rumo" durante a aula. 

 Em todas as áreas. 

 Uso como apoio, ele norteia meu trabalho, me ajuda na leitura e análise de 

textos, gráficos e tabelas. 

 Busco atividades variadas para estimular o aprendizado e aumentar o 

interesse pelo assunto. 

 Serve de base para a construção do conhecimento. 

 Quando serve de base para construir o conhecimento. 

 Corriqueiramente no desenvolvimento das aulas. 

 Propõe um roteiro de estudo deixando os alunos menos ansiosos. Orienta a 

discussão dos resultados de atividades experimentais. 

 Direciona o trabalho na sala de aula. 

 Direciona o nosso trabalho em sala de aula. 

 Busco situações diversificadas e cotidianas. 

 A todo o momento, durante as aulas, no desenvolvimento das expectativas de 

ensino e aprendizagem. 

 Levo os alunos a observarem as figuras conduzindo uma discussão e 

levantamento de hipóteses; realizo leitura compartilhada dos textos propostos, 

organizo grupos para realização de experimentos e outras atividades utilizam 

as questões para mobilização e discussão do assunto e quando, partindo dos 

textos e enunciados de atividades, inicio um momento de recuperação. 

 Diariamente. Durante todas as aulas. 

 Desde o levantamento do conhecimento prévio até a sistematização dos 

conceitos construídos com os alunos. 

 A partir da verificação dos conhecimentos prévios até a sistematização dos 

conhecimentos. 

 Aplico as expectativas de Ensino e Aprendizagem. 

 Como apoio, elaboração das atividades propostas de pesquisas alternativas. 
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 Preparo aulas; Na sistematização dos conteúdos. 

 Está mais próximo da realidade do aluno. 

 "Quando as atividades contemplam as expectativas; Quando motivam os 

alunos; Quando colocam o aluno como protagonistas (fazer)." 

 Faz relações com a atualidade e também com o passado, demonstrando as 

ciências como um processo. Além dos questionamentos no início das 

atividades. 

 Utilizo-o nas práticas diárias. 

 Quando realizo experimentos; embora alguns não dão resultados (ou seja não 

dão certo). 

 Ajuda-me a lecionar quando a unidade traz gêneros textuais diversos, pois a 

habilidade de interpretação é dificultosa para alguns alunos. 

 Dá as linhas gerais do que deve ser trabalhado em cada expectativa de 

ensino. 

 Levanto os conhecimentos prévios. 

 Tem uma sequência didática; linguagem clara, coerente e objetiva, as 

atividades incentivam os alunos a participarem. 

 Utilizo as atividades que considero bem interessantes, pois estimulam a 

leitura e a pesquisa. Há fotos que despertam interesse dos alunos. 

 Os alunos têm dificuldades e precisam de base teórica (Material didático 

extra) 

 O material didático me auxilia quando, após introduzir o conteúdo a ser 

trabalhado, com outros materiais (textos, esquemas, sínteses), ele vem 

complementar o trabalho com as expectativas propostas. 

 Norteia todo o trabalho. 

 Após introduzir o conteúdo a ser trabalhado, com outros materiais (textos, 

esquemas, sínteses, mapa conceitual), ele vem complementar o trabalho com 

as atividades propostas. 

 Estou preparando minhas aulas, meu planejamento, quando necessito fazer 

intervenções nos percursos das aulas e do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 Sempre, no preparo das aulas, na indicação de vídeos e sites. 

 Planejo e desenvolvo minhas aulas. 
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 Elaboro o plano de aula e depois para desenvolver as aulas. 

 Utilizo o material didático para lecionar, sendo assim, me auxilia em tudo. 

 Na introdução, construção e aprofundamento do conhecimento e 

aprendizagem durante as aulas e planejamentos.  

 Preciso realizar experimentos, demonstrações de algumas formas de vida, 

pranchas do corpo humano. 

 Estou elaborando plano de trabalho, pois permeia as expectativas de ensino 

aprendizagem e na minha prática pedagógica. 

 Sempre, pois é norteador do trabalho da Rede SESI. 

 Abordo nas aulas os conteúdos. 

 Auxilia-me pouco, Procuro me adaptar a ele. 

 Direcionar e aprofundar o assunto a ser trabalhado. 

 Tenho que aprofundar o conhecimento e ele me dá as diretrizes. 

 Facilita o desenvolvimento dos procedimentos metodológicos.  

 Desperta e desenvolve no aluno, através de atividades propostas as 

habilidades e competências que estão nas expectativas e nos objetivos a 

serem alcançados. 

 Na elaboração das pesquisas na construção das avaliações e nas dinâmicas 

de recuperação. 

 Sempre, pois é o meu apoio. 

 Estou em sala de aula. Orienta-me em qual assunto devo seguir. 

 Preciso de textos diferenciados e de propostas de atividades. 

 Quero iniciar um tópico dentro de um assunto 

 Proporciona subsídios para planejar e elaborar só aulas, além de ser 

referência de sequência. 

 Torna o aluno mais participante das atividades 

 Incentiva a procura de informação pelos alunos, mesmo quando alguns 

alunos deixam de fazer, pois na devolutiva eles ficam a par das informações 

coletadas pelos seus colegas. 

 Sempre, elaboração do plano e desenvolvimento das atividades em sala de 

aula. 

 Sempre, elaboração do plano, desenvolvimento de atividades em sala de 

aula. 
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 Faço as discussões e as aulas práticas. Resolução dos exercícios e 

pesquisas. 

 É necessário exemplos, fotografias e sugestões de atividades. 

 Traz experimentos didáticos e pertinentes. 

 Traz textos que complementam os assuntos estudados e experiências 

possíveis de se realizar (levando em consideração o nº excessivo de alunos). 

 Sugere atividades práticas. 

 A todo momento. 

 Fornece bons textos para os alunos, boas atividades, sugestões de sites, 

problematiza. Relaciona o conteúdo com o cotidiano do aluno. 

 Necessito do conteúdo para nortear um bom trabalho, pois serve como 

norteador. 

 Preciso de um direcionamento. 

 O material sempre me auxilia ao lecionar, uma vez que meu trabalho é 

pautado nele, direcionando o meu fazer. Vale ressaltar, todavia, que não me 

baseio nele somente. 

 Traz sugestões de sites, filmes, livros, etc, ou seja, dicas para 

aprofundamento, ou melhor, ilustrar o conteúdo abordado. 

 "Preparo minhas aulas; No dia a dia para concretização das expectativas; Na 

sistematização do conhecimento." 

 Em todos os momentos do fazer pedagógico. 

 Oferece muitas opções metodológicas, muitas ideias para a abordagem dos 

conteúdos, sugestões de filmes, sites, documentários, livros... 

 Vou preparar minhas aulas 

 Complementa o conteúdo dado e apresenta uma sequência didática corrente 

 Trabalho com os conteúdos (textos informativos) possibilitando a resolução 

das questões apresentadas no material didático. 

 Sempre, em todos os temas. 

 Propõe atividades desafiadoras ao aluno, inventiva com sua estruturação as 

pesquisas frequentes. 

 Planejo as aulas, executo meu plano docente em sala de aula, preparo as 

atividades avaliativas, como ferramenta para realizar novas pesquisas. 

 Sempre. 
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 Preciso iniciar um novo conceito (mudança de unidade parece ter um efeito 

estimulador no aluno), para problematizar um assunto... 

 Em todos os momentos, pois a matéria é toda contextualizada. 

 Vou desenvolver as habilidades propostas. 

 Necessito fixar o conteúdo exposto em sala de aula através de resolução de 

exercícios e leitura de textos sobre diversos temas. 

 Para ter um parâmetro, pois costumo complementar. 

 Quando quero propor atividades diferenciadas abordando as expectativas que 

leciono. 

 Norteia o trabalho de acordo com as expectativas. 

 Sempre que me preparo e acompanho o fazer pedagógico. 

 No direcionamento dos debates e roteiro de pesquisa 

 No direcionamento dos debates e roteiros de pesquisas. 

 Auxilia-me a todo o momento, gostaria que tivesse mais textos, com 

definições, conceitos para direcionar o trabalho. 

 Sempre. 

 Necessito de subsídios e textos que complementem o currículo. 

 Apresenta textos interessantes que complementam os temas abordados bem 

como exercícios, gráficos, esquemas e tabelas, além das atividades práticas 

que ajudam a tornar mais dinâmico o processo de ensino aprendizagem. 

 Serve de referencial para os alunos e professores. 

 Trabalho com textos diversificados, imagens, leitura de tirinhas, observação, 

pesquisas. 

 Paro para preparar as aulas. A sequência proposta já contempla as 

necessidades de uma aula bem preparada. 

 Desenvolvemos atividades e experiências propostas. 

 Subsidia minhas aulas com experimentos/temas para pesquisa. 

 Apresento o tema. 

 Utilizo os exercícios, as experiências e as pesquisas propostas no material 

didático. 

 Não necessito buscar textos complementares e criar ou buscar questões 

complementares em outras fontes. 
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 Delimita o alcance que devo dar a um determinado conteúdo, auxilia no 

desenvolvimento dos procedimentos metodológicas com os discentes; 

fomenta a análise crítica e a curiosidade do aluno; promove a 

interdisciplinaridade. 

 Proponho atividades de classe, leitura, exercícios. 

 Leitura e interpretação de textos; sugestões de experimentos. 

 Na realização de atividades experimentais, na realização de pesquisas na 

realização de questões propostas, indicação de filmes e de livros 

paradidáticos. 

 Necessito de leituras e orientações de pesquisas. 

 Desenvolvo uma leitura; Produção de texto. 

 Em todo momento e em todas as aulas, construindo para melhor rendimento 

dos alunos. 

 Orientar os conteúdos e expectativas. 

 

22. O material didático não ajuda na minha prática quando: 

 Fica a desejar, faltando conteúdo, exercícios inteligentes, sites acessíveis etc. 

 Inicia com pesquisa, faltam exercícios relacionados ao conteúdo. 

 Quando apresento uma aula expositiva, falta informação para os alunos 

acompanharem a linha de raciocínio então tem que usar textos paralelos. 

 Os experimentos correspondem à quase "80%" dos conceitos a serem 

compreendidos; - Em nenhum momento isso acontece; - As atividades são 

superficiais e não estão conectadas; Os textos não são "tão adequados" com 

as E.A. que pretendo desenvolver; São repetitivos ou superficiais; - Apresenta 

muitos textos para leitura e interpretação; 

 O aluno esquece o material; - Quando a atividade foge muito da realidade do 

aluno (textos, atividade prática). 

 Preciso de conceitos ou exercícios mais elaborados. 

 Sempre ajuda. 

 Consulto buscando um aprofundamento teórico. 
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 As informações são superficiais necessitam de mais explicação além daquela 

que foi dada em sala de aula. De ter que verificar cada um dos livros para 

saber quem fez ou quem teve dificuldades as folhas picotadas para entrega 

seria uma solução. 

 Faltam informações técnicas referentes ao assunto estudado. 

 Não há uma sequência nos conteúdos e unidades. Não há textos suficientes 

de contextualização histórica e especial nos assuntos e teorias apresentadas. 

Há experimentos que não são viáveis. 

 Não tenho aulas suficientes para realiza-las (experimentação) na sequencia. 

Preciso definir as teorias em sala. 

 Preciso aprofundar o assunto devido a questionamentos dos alunos. 

 Quero aprofundar de acordo com os questionamentos da sala. 

 Não respondeu 

 Não vejo como o material possa não me ajudar. 

 Os alunos não desenvolvem as atividades pré-estabelecidas extraclasse. 

 Os alunos não desenvolvem as atividades propostas. 

 Não há esse momento, pois ele permeia todas as ações pedagógicas. 

 Não é estudo previamente pelo professor. 

 Reque um tempo maior que os 50 minutos de aula, sugere muitas 

experiências de um mesmo assunto e nenhuma de outros, não me fornece 

conteúdos/ conceitos. 

 Atividades e exercícios estão fora do "foco básico" da expectativa tratada. 

 Percebo que a sistematização é confusa para o aluno compreender. 

 As atividades são em grupo, pois não há tempo hábil para realizarmos em 

sala. 

 Não respondeu. 

 Não contém textos para reforçar o aprofundado dos conteúdos, faltam 

respostas dos exercícios, apresenta poucos exercícios. 

 Traz poucas atividades de fixação 

 Quando temos que realizar as experiências que exigem materiais de 

laboratório e espaço físico. 

 Eu necessito de passar a parte os conteúdos, pois a pesquisa é um 

complemento pedagógico. 
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 Propõe atividades que não vão ao encontro das propostas feitas pela 

professora. 

 Preciso aprofundar o assunto. 

 Precisa de materiais e espaço físico não proporcionado devido à falta ou 

devido à reforma. 

 Solicita o uso de materiais que não estão disponíveis na escola. 

 Solicita a construção de um blog para os alunos do 6º ano, além de envio de 

e-mail para o professor, pois nem sempre é possível marcar aula no 

laboratório de informática (concorrido horário). 

 Faltam materiais para pesquisa, Data Show para a reprodução de um filme 

sugerido pelo movimento do aprender e falta de materiais para as 

experiências. 

 Há informações superficiais sobre o tema. 

 Relaciono o tema com a realidade local. 

 Possui atividades que permitem vários tipos de respostas...; tudo depende de 

pesquisa realizada pelo professor. Por isso, seria interessante um "livro do 

professor" (com sugestão de resposta) para sabermos se estamos priorizando 

os temas que a Rede SESI quer. 

 Requer atividades de pesquisas como lição de casa para elaboração e 

resolução de questões. 

 O material fornece meios para que junto com os outros materiais eu possa 

aprimorar a minha prática em sala de aula. 

 O conteúdo necessário está ausente. Completamos esses assuntos e 

tralhamos para desenvolver habilidades já solicitadas 

 Não respondeu. 

 Não fornece conteúdo técnico de qualidade ou profundo, me obrigando a 

preparar aulas inteiras sem contar com o material didático. 

 A quantidade de material prático é insuficiente ao número de alunos. 

 O material didático ajuda em todas as situações necessitando apenas ser 

complementado com textos informativos. 

 Necessito de mais pesquisas e exercícios. 

 Organizo questões dissertativas, orientações de estudos e no planejamento 

de aulas práticas. 
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 Necessito de exercícios objetivos, no planejamento das atividades e nas 

análises e interpretações de gráficos. 

 Em algumas atividades práticas. 

 O material forneceu meios para junto com os outros procedimentos, instigar o 

aluno para o aprendizado. 

 Preciso de um conteúdo mais específico. 

 O que falta é haver a disponibilidade dos recursos sugeridos pelo material 

para desenvolver as atividades, tal como são propostas, integralmente, 

inclusive no que é sugerido. 

 No aprofundamento do conteúdo. Em questões reflexivas e operatórias. 

 Necessito sistematizar um conteúdo conceitual para fixação do mesmo. 

 Algum experimento não apresentará um resultado satisfatório e temos que 

substituí-lo por outro também significativo no que se refere a espaço físico e 

disponibilidade de observação. 

 Preciso de exercícios/atividades que simulem as avaliações externas 

(SARESP/como exemplo), no mesmo padrão. 

 Dificulta que o aluno tenha autonomia de estudo; Número excessivo de 

pesquisas; Os textos apresentados no material são, às vezes, superficiais 

demais na abordagem do assunto e, outras vezes, inadequados à faixa etária 

de destino. 

 Não contempla muitos textos que seriam necessários para o processo de 

aprendizagem. 

 Acredito que dificulta a autonomia de estudo e aprendizagem. Apresenta 

muitas pesquisas em cada unidade, também há textos com abordagem 

superficial e outros com vocabulário inadequado ao ano série. 

 O desinteresse dos alunos é muito grande; Fico impossibilitado de concluir, 

como a falta da internet e de local adequado para experimento. 

 Conceitua. 

 Sim, o material é muito útil para os alunos, pois as atividades propostas são 

de fácil compreensão, os sites propostos são interessantes e proporciona o 

aprendizado. 

 Necessito passar o conteúdo das matérias abordadas, para serem registradas 

no caderno, para futuros estudos e consultas pelos educandos. (inclusive de o 
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aluno falta, por motivos pessoais, não pode nem ler o conteúdo em casa, pois 

ele não se encontra na apostila do SESI). 

 O material didático não ajuda na minha prática quando preciso que os alunos 

aprendam conteúdos para as avaliações externas. 

 Nunca. 

 Para o 9ºano faz referência à parte de física/química. 

 Teoria das propriedades, tenho que complementar com registro. 

 Quando eu tenho que complementar com o conteúdo da explicação, pois a 

apostila traz textos complementares e atividades práticas somente. 

 Não apresenta uma ordem numérica para as questões. 

 Quando falta texto com conteúdo aprofundado. 

 Preciso registrar pequenas pesquisa e questões propostas  

 Falta material ( conteúdo ) que complemente as atividades abordadas, ou 

quando os sites propostos estão desatualizados ou não dão acesso 

 Não aborda todos os conteúdos abrangidos pela expectativa, faltando 

citações, textos e atividades diversificadas  

 Sites indicados, não disponíveis para o uso; possui atividades que não são 

claras para o desenvolvimento e me leva a ter dúvidas do que realmente se 

queria quando foi colocada aquela atividade. 

 Necessita de textos complementares. 

 Não tenho problema com a prática de ensino. 

 Quando necessito de um aprender continuado. 

 Não me ajuda quando estou (por motivos reais do dia a dia da escola ou por 

motivos pessoais) atrasada no desenvolvimento das expectativas de ensino e 

aprendizagem. Por razões já citadas.  

 Suprime informações básicas. 

 Faltam alguns conteúdos em determinadas atividades. 

 Quando as questões não estão relacionadas diretamente aos textos e quando 

há textos complexos para determinado ano. Solicita muitas pesquisas que 

demandam tempo o qual inviabilizam sua realização sempre em sala, se 

tornando alvo de tarefa.  

 Quero falar algo de Ciências/ assunto/temas que acho relevante. 

 Necessitamos de mais conteúdos para resolver as questões propostas. 
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 O tema se faz necessário, é preciso imprimir ou escrever no quadro a parte 

teórica. 

 Sugere atividades relacionadas a parte de filmes, pesquisas na internet. 

 Não traz informações necessárias sobre o tema, necessitando aprofundar em 

materiais que, por vezes, não estão disponíveis. 

 Percebo a necessidade de ser trabalhado determinado conteúdo com a 

classe e este não é contemplada no material. 

 Não ajuda quando percebo a necessidade de ser trabalhado determinado 

conteúdo com a classe e este não é contemplado no material. 

 Não compreendo a intencionalidade das atividades. 

 Não respondeu. 

 Não trabalha a autonomia do aluno, com questões subjetivas. 

 Sinto falta de uma introdução ao estudo da física e da química no 9ªano. O 

material do 8ª ano é muito interessante, no entanto é demasiado extenso para 

ser abordado adequadamente ao longo do ano devido à quantidade de aulas. 

 O material didático é sempre uma ferramenta de apoio importante. O que 

ajudaria, ainda mais seriam a disponibilidade na escola dos livros e outros 

materiais citados na referência bibliográfica de apoio ao professor. 

 Registra situações que não pertencem a nossa região ou realidade. 

 Falta complemento nos conteúdos. 

 Poucos exercícios. Sem numeração nas questões, dificulta na correção com 

os alunos. 

 Preciso ensinar/treinar os alunos para provas escritas e avaliações externas e 

quando buscar "conteúdo" em muitas fontes. 

 Está em não conformidade com a faixa etária, com a expectativa e com a 

realidade da escola. 

 Está em não conformidade com as expectativas, faixa etária, série e realidade 

da escola. CE's (antigo). 

 Preciso de referência em termos de conteúdo técnico e científico, pois não 

existem muitos textos de apoio; Necessito de exercícios para que os alunos 

‘treinem’ seus conhecimentos. 

 O capítulo é baseado em pesquisas, pois, sobrecarrega o aluno com tarefas 

de casa tendo em vista que as mesmas são necessárias para a realização 
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das demais atividades e a sala de informática está inativa. Quando possível, 

seleciono materiais para a pesquisa em sala. 

 Não orientam de forma adequada as atividades a serem realizadas. 

 Quando não orientam de forma adequada as atividades a serem realizadas. 

 Em algumas expectativas o trabalho é superficial. 

 Uso o tempo todo, e quando quero desenvolver um conteúdo procuro 

encaixá-lo em alguma unidade proposta. 

 Em situações de experimentos. 

 Apenas se não fosse utilizado. 

 Utilizo sempre; Não tenho dificuldades em trabalhar com os materiais. 

 Não tenho dificuldades com os materiais didáticos, porque a orientação do 

fazer pedagógico complementa a minha prática. 

 Em nenhum momento, eu utilizo em todas as situações.  

 Os sites são bloqueados; Experiências com produtos inadequados para a 

faixa etária do Ensino Fundamental (São imaturas). 

 Propõe atividades que não são possíveis de realizar, devido à estrutura ou ao 

tempo. 

 Precisamos de informações para aprofundar os conhecimentos específicos da 

área. Nossa escola não possui biblioteca. 

 Precisamos de textos para aprofundar os conhecimentos específicos na área. 

(Nossa escola não possui biblioteca). 

 Sinto que faltam textos de apoio e preciso entregar cópias para colar no 

caderno dos mesmos como complemento. Quando os sites sugeridos estão 

ultrapassados ou desatualizados. 

 Traz textos de difícil leitura (alguns); Quando as questões não têm relação 

com o texto; Pede muita pesquisa e eu não tenho como pesquisar na sala de 

aula; algumas, mando com a tarefa. 

 Preciso complementar o conteúdo com textos de apoios. Quando os sites 

indicados estão fora do ar ou desatualizados. 

 Não respondeu. 

 Quando não complementa a expectativa solicitada tendo que ser muito 

complementado. 

 Quando a unidade só traz experiências. 
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 Propõe atividades muito demoradas e com pouca finalidade ou ainda 

respectivas; Deixa faltar conteúdos importantes em cada unidade (Eu 

considero importante mais o SESI não?) 

 Tenho que sistematizar os conteúdos desenvolvidos. 

 Preciso recorrer a vários outros materiais para complementar ensino, livro, 

digo, como livros, experiências. Para trabalhar o SARESP, precisei recorrer a 

outros materiais para o 7º ao tema '' origem do universo, da vida e evolução''. 

Apesar de ser solicitado para o SARESP, ele é abordado somente no material 

do 8º ano do SESI. 

 Preciso xerocar textos conceitos antes de trabalhar as atividades propostas, 

pois, muitas vezes, há dificuldade de compreensão (de certos alunos) devido 

à inadequação de certos textos para a faixa etária dos alunos. 

 Preciso de conteúdo teórico (Material didático do SESI). 

 Quando necessito buscar em outros materiais, a parte teórica do assunto a 

ser tratado (seria de melhor entendimento para o aluno se os textos teóricos 

já estivessem presentes no material). 

 Não respondeu. 

 Necessito buscar em outros materiais a parte teórica do assunto a ser 

trabalhado. 

 Sempre ajuda 

 Os experimentos práticos não fazem uso do AUTOLABOR, e os materiais 

solicitados em alguns casos, não são de fácil acesso (Ex: tipo de molas). E 

alguns experimentos não são claras as explicações, deveria ser melhor 

explicado e com utilização de imagens.  

 Traz atividades repetitivas com conteúdos fragmentados, que dificultam a 

sistematização em tempos viável para cumprir todas as expectativas. 

 Apresenta atividades que não são possíveis de serem realizadas como 

pesquisa em sites que já não mais existem ou fazer experimentos utilizando 

materiais que não temos; apresenta grande quantidade de unidades 

cumpridas num tempo não condizente; traz atividades repetidas ou que não 

tem ligação entre si. 

 Não tenho problema com o material, somente na parte de realizar os 

experimentos, pois ás vezes preciso utilizar ''freezer''. 
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 Propõem experimentos complexos que necessitam de um tempo maior do 

que os 50 minutos de aula; - O aluno necessita de uma base sobre o 

conteúdo para realizar a construção e aprofundamento dos conhecimentos e 

aprendizagem. 

 Preciso utilizar experimentos em quase todo o capítulo. É meio utópico. 

 Necessito de exercícios em quantidade adequada para explorar e aprofundar 

mais as expectativas. 

 Pelo contrário o livro me subsidia na minha prática pedagógica. 

 Sempre me ajuda, maior ou menos intensidade. 

 Sempre me auxilia nas práticas pedagógicas. 

 Necessito definir alguns conceitos ou deixar claro o que os alunos vão 

aprender. 

 Não possui respostas, solicita muita coleta de dados e experimentos muito 

longos. 

 Não respondeu. 

 Traz alguns experimentos de difícil realização com os alunos. 

 Não consigo realizar algumas atividades sugeridas. 

 O material sempre ajuda. 

 Não respondeu. 

 Não respondeu. 

 Não respondeu. 

 Preciso do conteúdo abordado na unidade, já que o material não possui o 

conteúdo, tendo que recorrer a outros livros didáticos. 

 A necessidade do aluno supera as expectativas, digo, o conteúdo planejado 

para determinada expectativa, faz-se então necessário pesquisa além do 

conteúdo contido no material didático. 

 Dificulta o acompanhamento por parte do aluno dos itens das atividades 

 Tem sites desatualizados e na hora de corrigir os exercícios, pois eles são 

destacados por " º " e não por números ou letras. 

 Sempre ajuda. 

 Sempre ajuda. 
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 Exponho o conteúdo após levantamento dos problemas faço os 

questionamentos. Tenho que fazer os resumos dos conteúdos e depois eles 

vão resolver os exercícios propostos. 

 São solicitadas muitas pesquisas que envolvam conteúdos necessários ao 

desenvolvimento do tema, assunto da aula, pois nem sempre é possível fazer 

em tempo adequado ou em sala. 

 Sugere pesquisas em excesso, não traz atividades que o aluno realiza de 

forma autônoma. 

 Traz atividades onde o aluno não consegue resolver sozinho e com o nº de 

pesquisas excessivas. 

 Não aborda os conceitos das expectativas e não sistematiza. 

 Não respondeu. 

 Pouco material de pesquisa na escola, que no caso do aluno sem conclusões. 

O objetivo fica aquém do desejado. A biblioteca e a Sala de Informática 

deixam a desejar, na biblioteca não há material e na sala de informática não 

há disponibilidade. 

 Tenho que fazer, adaptar o conteúdo, mas as adaptações são mínimas. 

 Não respondeu. 

 Encontro, algumas vezes, dificuldades em realizar as atividades práticas, não 

devido à falta de materiais ou recursos, mas devido a uma complexidade e 

exigência relativas aos alunos em si. 

 Necessito recorrer a conceitos, porém a pesquisa e a socialização facilmente 

contempla esta necessidade. 

 Oferecem atividades não compatíveis com a etapa do conhecimento. 

 Quero trabalhar registro de bases teóricas para determinados conteúdos que 

estou trabalhando. 

 Não me ajuda quando estou (por motivos reais do dia a dia da escola ou por 

motivos pessoais) atrasada no desenvolvimento das expectativas de ensino e 

aprendizagem. Por razões já citadas 

 Não respondeu 

 Apresenta atividades que não são coerentes com o conteúdo dado, 

repetições de questões, entrevistas e experimentos. 
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 Apresenta conteúdos muito estanques com pouco recurso informativo e que 

não contextualiza, dificultando trabalhar as questões apresentadas; O número 

de experimentos é exagerado e que não oportunizam a construção dos 

conhecimentos. 

 O material didático sempre ajuda. 

 Não respondeu. 

 A unidade possui um elevado número de pesquisas, pois no momento não 

temos laboratório de informática e o desenvolvimento da unidade torna-se 

lento e nem sempre se desenrola num período variável. 

 Sempre ajuda. 

 Preciso sistematizar os conceitos, dado que faltam bons textos de base. 

 Não respondeu. 

 Nem todos os sites indicados estão disponíveis. 

 Precisa-se de conteúdo teórico explicativo que auxilie os alunos a 

complementarem o conteúdo aprendido em aula. 

 Necessito trocar as atividades por outras, mas que contemplam a mesma 

habilidade. 

 Quero ser mais objetiva e quando o aluno precisa de uma visão global e ao 

mesmo tempo sintética do que está sendo oferecido. 

 Preciso diversificar os exercícios, neste momento recorre a atividades 

complementares. 

 Faltam atividades sobre um tema específico. 

 Nas definições básicas conceituais das expectativas, quantidade elevada de 

atividades práticas no 9º ano, desconectadas de definições conceituais. 

 Nas formalizações de conceitos. 

 O material didático não ajuda na minha prática quando é utilizado como único 

recurso para a aprendizagem. 

 Não respondeu. 

 Necessito de alguns "conceitos" para a exploração do assunto tais conceitos 

são importantes para os alunos, em seus trabalhos extraclasse e estudos 

complementares. 
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 Não apresenta exercícios suficientes relativos a um determinado conteúdo ou 

quando não traz todos os conteúdos que devem ser tratados ao longo do ano 

letivo (Outros livros didáticos são usados para essa complementação). 

 Ele sempre está presente em minha prática docente. 

 Nunca. Ele sempre está presente em minha prática pedagógica. 

 Não tenho condições de realizar atividades propostas com os alunos, como é 

o caso da internet. 

 Para compreender e realizar uma atividade ele precisa utilizar conceitos que 

ele ainda não conhece. 

 Não identifico nenhum elemento que não ajuda na prática. Reforço apenas a 

necessidade de adequações e complementações que são realizadas. 

 Preciso passar o conteúdo na lousa. 

 Falta conteúdo. 

 Fixação de conteúdo; Definições. 

 Não existe a introdução do assunto através do conteúdo. 

 Alguma experiência é sugerida para chegar a conclusões muito óbvias. 

 Propõe questionamentos muito amplos, sem direcionamento preciso 

dificultando a construção de conceitos; visto que, nem sempre é possível 

compreender o posicionamento/ objetivo do autor (livro docente de 

respostas????) Apresenta textos com complexidade muito superior ao 

ano/série do aluno (Menor autonomia discente). 

 É necessária a abordagem teórica de diversos conteúdos. 

 Proponho conteúdos essenciais que não estão presentes no material didático. 

Ex: classificação de plantas e animais, solo e suas estruturas e composição, 

etc. 

 Sempre ajuda. 

 As pesquisas são muito frequentes e rompem o andamento das aulas. 

 Preciso de mais atividades (tem pouca). 

 Preciso de mais informação. 

 Ele sempre me ajuda, porém não me ajuda quando não traz resolução, 

quando não traz textos apropriados para idade, ou acordo com, o conceito 

para o conceito. 

 Não tem texto para os alunos lerem. 
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23. De acordo com a sua experiência, o material didático de Ciências da rede 

SESI-SP é útil para os alunos? Justifique. 

 Sim, oferece questões elaboradas que necessitam de pesquisa em outras 

fontes, sugestões de atividades diversificadas. 

 Sim, pois propõe a ele leituras, interpretações, figuras, experimentos 

investigativos. 

 Muito pouco, pois, todos os conteúdos e atividades que faltam são procurados 

em outros recursos. 

 Somente para realizar pesquisa que aproveito os itens para realização de 

avaliação e os textos para leitura e interpretação. 

 Sim, ajuda a fixar o conteúdo programático através das diversas atividades 

práticas. 

 Torna-se útil quando se refere a uma linguagem mais apropriada, 

experimentos mais viáveis e com a prática do seu cotidiano. 

 Muito. O fato de ser bem dinâmico, com atividades diversificadas e muitas 

experiência, faz com que os alunos compreendam os conteúdos de uma 

forma mais fácil e agradável. 

 Sim, pois são tratados do cotidiano dos alunos. 

 Sim. Os meus alunos gostam do livro de Ciências (eu procuro valorizar 

sempre o material que eles dispõem). No entanto, eles percebem alguns 

erros, no decorrer do uso... 

 Sim a maioria das atividades propostas é enriquecedora. 

 Sim, mas como disse anteriormente algumas atividades fogem da realidade 

do aluno (texto, atividade prática, atividades de pesquisa, etc.). 

 Não. Os estudantes não tem autonomia para usar um material como esse. 

Faltam conceitos importantes. O tema fica muito solto. 

 Sim, pois apresenta atividades coerentes. 

 Sim, pois desenvolve a habilidade da pesquisa e da contextualização dos 

conteúdos. 

 Em parte material de apoio é sempre últimas o nosso ainda apresenta 

algumas dificuldades. É necessário treinar os alunos com questões 
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semelhantes ao que se apresenta em avaliações externas (SARESP, ENEM, 

IDEB, ETC) livro é treino e ferramenta auxiliar de ensino. 

 Sim, pois trabalha a autonomia e o desenvolvimento do método científico. 

 Sim. Há uma sequência nos conteúdos e unidades. Não há textos suficientes 

de contextualização histórica e especial nos assuntos e teorias apresentadas. 

Há experimentos que não são viáveis. 

 Sim. Devido ao conteúdo por muitas vezes a realização de aulas práticas 

facilita o aprendizado e ou potencialização. 

 Como guia de estudo para as atividades, porém eles não têm o hábito de 

estudo como requer o material. 

 Sim, serve de guia para as atividades. 

 Sim, ele contempla as expectativas de aprendizagem. 

 Muito útil. Os alunos (6º ano) gostam bastante do material. Eles se empolgam 

em realização das atividades propostas. 

 Sim. É uma ferramenta a mais no desenvolvimento das aulas diversifica o 

desenvolvimento de habilidades e competências. 

 Sim. Ele é uma ferramenta a mais no desenvolvimento das aulas e diversifica 

o desenvolvimento de habilidades e competência. 

 Sim, desenvolve os assuntos abordados com clareza. 

 Sim. O material contempla o desenvolvimento de habilidades que são úteis na 

formação dos saberes necessários para a formação de sua cidadania. 

 Acredito que poderia ser mais útil, pois ele não funciona como livro didático 

onde o aluno pode utilizar partes dele fora do ambiente escolar para aprimorar 

seus conhecimentos, mas sim como um caderno de exercícios e "manual" de 

laboratório. 

 Parcialmente ver justificativas: 17, 19, 20, 21,22. 

 Não, pois não apresenta textos que possam auxiliar o aluno para estudo em 

casa, não textos para aprofundamento e as imagens, extremamente 

importante na Ciência, não são atraentes e muitas vezes são de má 

qualidade. 

 Às vezes, pois muitas atividades eles não conseguem realizar em casa 

sozinhos. 
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 Deve ser melhorado, os pais gastam dinheiro em um material que poderia ter 

conteúdo teórico sobre os assuntos também, fica muito corrido usar o 

material, passar teoria, explicar, retomar, pesquisa, experimentos, robótica, 

biblioteca, etc. 

 Sim, pois apresenta atividades diversificadas e interessantes. 

 Sim, as atividades atendem as expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Concordo em parte porque alguns textos exigem conhecimentos técnicos ou 

prévios que os alunos não possuem. 

 Observando os experimentos realizados eles conseguem associar a teoria já 

passada, observando que a ciências faz parte do dia a dia. 

 Em partes. Está desatualizado, propõe atividades fora do contexto doa 

alunos. 

 Sim. Mas precisa ser aprimorado. 

 Em alguns pontos sim. Ele aborda temas atuais fazendo com que o aluno 

participe ativamente. 

 Sim, pois apresenta o tema a ser estudado, traz atividades interessantes e 

propostas de atividades. 

 Sim, em parte, pois, algumas atividades e até mesmo questões são muito 

simplificadas e os mesmos reclamam delas. 

 Sim, pois sempre iniciamos com o levantamento prévio e faz com que os 

alunos levantem hipóteses e depois consigam alcançar o conhecimento 

proposto. 

 Sim. Através das atividades que despertam as várias formas de aprender. 

 Sim, Padroniza a aplicação dos conteúdos. 

 Sim. Os alunos estão aprendendo a ser autônomos. Percebi que há muitos 

alunos que pesquisam além do que foi pedido. Eles estão ditando o  ritmo de 

sua aprendizagem ... Vêm respostas muito boas para serem debatidos. 

 Sua utilidade é de extrema importância aos alunos, pois ele possui 

diversidade em figuras, questões e atividades, o que o torna de fácil 

compreensão. 

 Sim, pois direciona nas respectivas expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Sim, esse material é uma referência para o aluno com relação aos assuntos 

que irão estudar. 
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 Sim, norteia o aprendizado através de uma sequência didática. 

 Sim, pois ajuda a organizar o conhecimento. 

 Pouco, já que falta conteúdo e é confuso. Além disso, me põe a assumir 

responsabilidade de fazer o aluno "andar" pelas ruas (pesquisas) o que é sob 

nossa óptica, muito perigoso (não faço). 

 Sim, porque a prática complementa e fixa a teoria; já comentada 

anteriormente. 

 Sim, pois reúne atividades interessantes que o faz pensar e buscar soluções 

para resolução de situações-problema. 

 É útil, porém há uma parcela de alunos que não pesquisam e não realizam as 

atividades. 

 Não! Pois não contextualiza ou relaciona os temas à vida contemporânea dos 

adolescentes. 

 Não. Uma vez que não interage com os conhecimentos cotidianos e nas 

análises e interpretações de gráficos. 

 Sim, auxiliando no aprendizado dos alunos e levando-os a ser autônomos 

para pesquisa, apresentação de seminário e tomada de decisão. 

 Sim, abordar por meio de textos atuais conceitos da área de ciências. 

 É apenas um orientador. 

 Sim, pois apresenta atividades diversificadas que levam o aluno a pensar. 

 É útil, o material segue o que é proposto nas expectativas, por isso ajuda e 

motiva as aulas e atividades. 

 Em alguns aspectos, como os experimentais. Textos poucos explicativos; falta 

conteúdo. 

 Sim, é o ponto de partida para desenvolver os conteúdos e as habilidades das 

expectativas. 

 Sim. Como já mencionado interiormente é utilizado na íntegra nas minhas 

aulas, porém, algumas atividades são substituídas. 

 Sim, pois traz diversos gêneros textuais, mostrando a interdisciplinaridade. 

 Não. O material não apresenta ao aluno situações que lhe permita esclarecer 

dúvidas, estudar sozinho, as atividades proporcionadas de interpretação na 

maioria das vezes são superficiais. É sempre necessária a intervenção do 

professor no desenvolvimento das atividades. 
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 Incentiva a pesquisa; Possui roteiro para as atividades práticas; Importante no 

processo de construção do conhecimento. 

 Não, pois não apresenta sequência didática clara que permita que o aluno 

esclareça suas dúvidas de maneira autônoma é sempre necessário nossa 

intervenção em atividades, pois algumas são poucos esclarecidos. 

 Sim, mas não podemos generalizar, algumas unidades do movimento do 

aprender são distante da realidade da faixa etária. 

 Sim, como complemento. 

 O SESI molda o aluno, para que ele seja investigador, aguçando a 

curiosidade, fazendo com que o aluno traga conteúdos para sala. Nós 

professores não temos que ser os "donos do saber" e sem mediar e orientar o 

aluno para que ele construa o seu real aprendizado. 

 Sim, muito. Belas imagens, sites, orientações e dicas de leitura (literatura), 

vídeos, etc...; Além dos experimentos e questões muito bem elaboradas. 

 Não, o aluno não consegue ainda fazer relações muito complexas que as 

situações do livro exigem, nem mesmo realizando pesquisas, o aluno não 

consegue ter uma sequência de conteúdos, pois eles são muitos 

desorganizados. 

 Sim, o material auxilia em pesquisas experiências observação de imagens. 

 Na forma de orientação para as tarefas/pesquisas. 

 É útil e importante, pois leva o aluno a pesquisa. 

 Sim, pois traz atividades práticas diversificadas para os alunos. 

 Considero útil na medida em que amplia seu conhecimento com um bom 

vocabulário e textos bem atuais. 

 Sim, quando propõe pesquisa. 

 Sim. Ele estimula a pesquisa, o debate e a socialização. 

 Sim, mas faltam conteúdos especifico, ainda mais quando precisamos de 

pesquisas que não conseguimos acessar. . 

 Sim, pois tem como ponto de partida a pesquisa, mas falta apresentar textos 

mais atualizados, informações mais diversificadas e atividades mais 

significativas.  

 Sim. Auxilia bastante com os textos e atividades propostas. 

 Sim, organiza a sequência de atividades, pesquisas etc. 
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 Sim, com o material, os alunos vivenciam na prática o que é dito em sala de 

aula, é bastante construtivo. 

 Sim. O aluno para construir os conceitos, parte sempre de uma sondagem e o 

livro (material didático do SESI-SP) tem uma excelente proposta e creio que 

ao longo de alguns anos, todos estarão inseridos no objetivo de quem o 

construiu. É demorado, mas eficiente. 

 Sim. As imagens, as sugestões de pesquisa os experimentos, enfim, é muito 

útil. 

 Quando o aluno está envolvido com seu aprendizado. 

 Quando o aluno está envolvido no processo de ensino e aprendizagem. 

 Sim, pois norteia o assunto, facilitando para que os alunos pesquisem se 

necessários. 

 Útil para o desenvolvimento de leitura de diversos gêneros, para o exercícios 

de diversas atividades relacionadas as expectativas, para. 

 Tenho dúvidas. É muito amplo e cada professor continua tendo muitas 

peculiaridades, o que causa impacto ao aluno para o aluno, quando da 

transferência de SESI para SESI. 

 Sim, pois há a possibilidade de desenvolver leituras de diversos gêneros, para 

o exercício de atividades diversas às expectativas. 

 Sim ajuda na construção do conhecimento desperta curiosidade. 

 Sim, pois os auxilia na construção do conhecimento e na formação do aluno 

como um ser protagonista de suas ações, permitindo a construção de sua 

autonomia.  

 Todo material didático é útil para os alunos. 

 Sim, pois possui textos interessantes que mobilizam o aluno a querer saber 

mais, além dos roteiros (procedimentos) para experimentos, sugestões de 

sites e vídeos e propostas de apresentações. 

 Sim para realização de experimentos este já vem com material e 

procedimento. 

 Sim, mas acho que falta de texto de apoio para a pesquisa. 

 Sim, pois ele aborda situações cotidianas que levam ao aprendizado de 

Ciências. 

 Sim, traz os conteúdos inter-relacionados e aprofundados em cada ano. 
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 Sim, pois os conteúdos são inter-relacionados e aprofundado em cada ano. 

 Sim nas atividades diversificadas presentes no livro. 

 Sim, pois estimula a realização de pesquisas. 

 Sim, pois ela contém a sequência das atividades que serão estudadas e 

servem de referência de estudo. Contém sugestões de aprofundamento. 

 Sim, pois o aluno se apropria de informações, imagens, sugestões de sites 

para pesquisa, filmes, etc. 

 Sim. As atividades propostas aos alunos possibilitam o desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias à atuação de um cidadão em uma 

sociedade cuja transformação é consequência, sem dúvida, dos 

conhecimentos científicos.  

 Apenas como material para exercícios e atividades individuais ou pesquisas 

extraclasse. 

 Sim, pois se trata do movimento do aprender e é através desse movimento 

que damos ao processo ensino aprendizagem. 

 Serve de norteador, mas é difícil de ser estudado. 

 Sim, pois traz algumas sugestões de atividades que podem ser realizadas 

sem o professor e outras que estimulam a criatividade e o aprendizado de 

diferentes habilidades. 

 Parcialmente, pois somente ele não é suficiente. 

 Parcialmente, pois somente ele não irá construir conhecimento necessário. 

 Em parte. O material mais apoio para as atividades na sala de aula do que 

uma base para consulta caso precise buscar conteúdos para estudo posterior 

seja para provas internas ou externas. 

 Em parte. Alguns alunos têm autonomia para buscar informações e construir 

o próprio conhecimento e o livro aprimora tais habilidades porém, acredito que 

falta uma base teórica para aqueles que possuem dificuldades. 

 Sim, pois ajuda o aluno a se tornar mais autônomo no seu aprendizado. 

 Sim, pois ajuda os alunos a serem mais autônomos no seu aprendizado. 

 Sim, mas poderemos melhorá-lo. Torna-se útil na medida em que engloba o 

cotidiano de alunos e textos que reforçam a competência leitora e escritora. 

 Sim, agiliza o desenvolvimento dos conteúdos bem como não engessa tal 

desenvolvimento, permitindo ampliar os objetivos. 
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 Sim, porque é um complemento para o aprofundamento do conhecimento em 

algumas situações. Na maioria das vezes, no entanto, ele norteia o meu 

trabalho. 

 Sim. Há uma sequência didática em nível de aprofundamento. 

 Desenvolver as habilidades e competências para atingir as expectativas de 

ensino e de aprendizagem. 

 Sim, pois as atividades propostas estimula o aluno a buscar o conhecimento e 

aprofundar nos assuntos através de sites, filmes e indicações de livros. 

 Sim, pois as atividades elaborada disponibilizam recursos didáticos (sites, 

filmes, artigos de jornais e livros) para que o aluno aprofunde seus 

conhecimentos. 

 Sim, contempla todas as expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Sim, propicia ao aluno construir o conhecimento científico com o senso 

mediador do professor. 

 Sim, pois nos ajuda muito a concretizar os procedimentos metodológicos. 

 Sim. Pois ajuda a concretizar os procedimentos metodológicos. 

 Sim, estimula a pesquisa, ensino e aprendizagem. As práticas permitem a 

visualização dos conteúdos. 

 Sim, eles se sentem seguros por estarem vendo os caminhos das próximas 

aulas.  

 Com certeza, pois ajuda na mobilização dos alunos através dos textos que 

traz. Além das atividades práticas que possibilita maior visualização do 

conteúdo. 

 Sim. A leitura de imagem e o próprio material auxiliam a educando (visual). 

 Sim, apenas sugiro situações-problema mais abrangentes. 

 Para incentivá-las a fazer pesquisas, construir autonomia no momento de 

estudar. 

 Sim, pois o fato de terem um livro com textos, figuras, sugestões de leituras, 

espaço para anotações é bom para eles, mais interessante do que antes, pois 

não adotávamos livros. Porém em escolas que adotavam livros didáticos acho 

que foi uma perda, pois considero outros livros melhores que o do SESI. 

 Sinto que eles não gostam do material e não o vejo de forma útil, pois como já 

citado, na hora do estudo falta a sistematização. 
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 Sim, porque estimula o raciocínio, a leitura, a experimentação e a pesquisa. 

 Sim, principalmente aqueles que gostam de pesquisas. 

 Sim, ele tem várias experiências interessantes e nos da a possibilidade de 

expandir o conteúdo. 

 Sim, o material didático proporciona ao aluno aprofundar os conteúdos 

tratados a partir das experiências, sites para pesquisa e as questões para 

reflexão. 

 Sim, pois serve como base para o aprendizado. 

 Sim. O material didático proporciona ao aprofundar os conteúdos tratados, a 

partir das experiências, sites para pesquisa e as questões para reflexão. 

 Sim, pois sua sequência didática permite aos alunos, comparar, criar, 

analisar, conscientizar-se do que sabe e ainda refletir sobre o que aprendeu e 

o que não sabe. 

 Sim, os conteúdos vão ao encontro da proposta SESI de ensino. 

 Sim, pois promove autonomia nos alunos, utilizando-se da pesquisa como 

estratégia de construção do conhecimento. Entretanto, várias pesquisas (e 

outros tipos de atividades) são pouco estimulantes. 

 Paralelamente. Muitas das pesquisas sugeridas não são muito claras ou 

trazem informações (ao serem buscadas em sites) que são complexas para 

que os alunos as selecionam. Para o período integral algumas atividades que 

deveriam ser feitas em casa são difíceis pela falta de tempo (por exemplo, 

pesquisas) algumas atividades não despertam nem a curiosidade e nem a 

vontade dos alunos em realizá-las.  

 Sim, pois ajuda o aluno a construir seu raciocínio. 

 Sim. Estimula as atividades com pesquisa e consultas de fontes diversas. O 

aluno desenvolve maior autonomia em construir o conhecimento e buscar 

informações. 

 É útil, porém os alunos não se preocupam em pesquisar ou aprofundar (um 

pouco mais) os conhecimentos. 

 Sim, os artigos são fortes interessantes, mas alguns como disse 

anteriormente são obsoletos (3 anos ou mais ) devido ao assunto ter sido 

modificado com novas descobertas. 
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 Sim, pois proporciona um momento de reflexões, consultas, discussão e 

organização do pensamento para expor seu raciocínio nas atividades 

proposta, no levantamento de hipóteses facilitando a construção do 

conhecimento e a prática de realizar experimentos-prática. 

 Sim, pois direciona à pesquisa, reflexão, coleta e análise de dados propondo 

as autonomia de educação 

 Sim, valoriza os conhecimentos prévios dos alunos e com isso ele expande e 

solidifica os conteúdos. 

 Minha experiência é pouca, mas os alunos reclamam que não há atrativos no 

livro. Esperam que haja onde procurar as respostas para todas as atividades.  

 Sim, porém eles ainda não estão preparados para utilizá-los adequadamente, 

não são pesquisadores. 

 O material didático constitui-se na base de trabalho em sala de aula. 

 Sim, pois apresenta variedade de textos, imagens e sugestões de sites para 

aprofundar os assuntos. 

 Sim. A maior parte das atividades propostas é inteligente e desenvolvem as 

habilidades e competências focadas naquele momento. 

 Sim. Pois possuem textos contextualizados, sugestões de pesquisas  

trabalhos, sites e indicações de vídeos.  

 Sim, pois é a base, o ponto de partida para que eles possam se guiar no 

estudo de determinado conteúdo. 

 Sim, todo material é útil, pois orienta os alunos em seus estudos e organiza o 

conteúdo. 

 Sim, pois os incentiva á pesquisa e oferece vários sites que ampliam seus 

conhecimentos, porém alguns conteúdos precisam se complementados. 

 Sim, em parte, pois suas atividades são variadas. 

 Sim, ajuda a organizar e a sistematizar melhor os conteúdos. 

 Sim, pois o aluno se identifica com sua escola. 

 Sim, e num material rico em pesquisas e aulas práticas, entretanto, alguns 

alunos ainda apresentam resistência e não fazem as atividades. Talvez por 

terem iniciado seus estudos com os modelos tradicionais dos livros didáticos. 

 Sim, direciona, sistematiza e organiza os registros dos alunos, deixando claro 

o sequenciamento do conteúdo.  
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 Sim, dá uma organização e direcionamento melhor o trabalho pedagógico. 

 Sim, traz assuntos atuais para serem discutidos. 

 Sim, pois podem organizar o tema em tópicos e seguir um planejamento de 

atividades e pesquisas como complemento em casa, aprofundando os 

conhecimentos da aula. 

 Os alunos reclamam constantemente que o material não pode ser utilizado 

como base para estudo em casa. Em minha opinião, a parte mais útil é a dos 

experimentos. 

 Apenas algumas atividades e pesquisa, pois muitas atividades e pesquisas 

são "jogadas" e não são exploradas em sua essência. A parte mais útil são os 

experimentos. 

 Sim, pois faz o aluno colocar a mão na "massa" com experimentos e 

pesquisa. 

 Sim, pois possibilita a busca de aprofundamento de alguns assuntos. 

 Sim. O material trabalha habilidade e competências levando o aluno a 

construção do conhecimento. 

 Sim, pois auxilia e facilita. 

 Muito útil, pois mobiliza, resgata e conclui. 

 Sim, especialmente porque permeia o trabalho do professor e se bem 

trabalhado proporciona ao aluno a busca de conteúdo e construção do 

conhecimento. 

 Sim. O material auxilia o aluno quando inicia com retomada (Roda de 

conversa) e na sequência apresenta uma problematização, levando o aluno a 

construir o conhecimento. 

 Sim, mas ainda precisa ser melhorado em alguns aspectos. 

 Sim. Suas referências de filmes e sites falam a linguagem dos alunos, e 

chamam seus interesses para a pesquisa em casa. 

 Útil para o desenvolvimento de leitura de diversos gêneros, para o exercício 

de diversas atividades relacionadas às expectativas. 

 Sim, traz muitas propostas de pesquisas e algumas práticas que tornam o 

aprendizado mais interessante e interativo. 
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 Não, a falta de conteúdos no livro didáticos interfere muito no aprendizado do 

aluno, que muitas vezes tem que assinalar o conteúdo dado pelo professor e 

as atividades propostas pelo material didático. 

 Seria mais útil se aliado a esse material didático tivéssemos um livro didático 

ou até mesmo vários para que ocorresse uma pesquisa mais efetiva. 

 Sim. O material ajuda muito nas atividades, experiências e fatos reais. 

 Sim, pois proporciona lhe a investigação a experimentação, o levantamento 

de hipóteses, enfim, é um material que motiva e incentiva o aluno ao 

aprendizado e à descoberta. 

 Sim, o material é um bom apoio para os alunos pois é utilizado em quase 

todas as aulas e se tornou um material de referência para os alunos. 

 Sim, pois é rico em pesquisas. O aluno aprende a aprender. 

 Sim, entretanto ele deve ser revisto. Acredito que eles se adaptaram ao livro, 

mas sentem falta de imagens e bons textos (Talvez mais textos de Ciências 

pudessem ser adicionados ao livro "Muitos Textos, Tantas Palavras."). 

 Sim, pois traz assuntos atuais auxiliando no entendimento da matéria. 

 Sim, pois os conteúdos estão inseridos nas habilidades e competências que 

queremos desenvolver. 

 Depende. O material didático é útil apenas para resolução de exercícios e o 

passo a passo para realizar um experimento. 

 Como já disse, serve como uma linha a ser seguido, porém temos que 

complementar em todos os capítulos. 

 Sim, pois prioriza a pesquisa o trabalho em equipe, a oralidade e atividades 

experimentais mais direcionadas. 

 Sim, pois estimula a curiosidade e consequentemente a pesquisa. 

 Sim, oferece boas atividades e constroem o conhecimento. 

 O material didático auxilia no levantamento de conhecimentos prévios, no 

direcionamento de roteiro de pesquisa. 

 Sim, no levantamento de conhecimentos prévios, no direcionamento de 

roteiro de pesquisa. 

 Sim. Principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades 

como pesquisar e observar (atividades práticas), ou seja, na construção do 

conhecimento. 
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 Sim. 

 Muito útil, pois apresenta textos complementares de grande utilidade para o 

enriquecimento do aprendizado. 

 Sim, pois facilita o processo de aprendizagem, especialmente quanto a 

análise de textos. 

 O material é útil para os alunos, desde que eles tenham o comprometimento 

da realização (autônoma) das pesquisas/ ou participem efetivamente das 

aulas tarefas de casa e sejam devidamente orientados pelo professor. 

 Sim. Subsidiando e estimulando as atividades em sala e tarefas em casa. 

 Sem dúvida, pois é como já expliquei referência para os educandos. 

 Sim, pois favorece a leitura, a observação de imagens e esquemas, incentiva 

a pesquisa, utiliza vídeos, prioriza experimentos. 

 Sim, pois apresenta ilustrações, textos e propostas de atividades que auxiliam 

na organização e registro das atividades a serem desenvolvidas nos diversos 

temas. 

 Sim. Não é perfeito, mas é útil e necessário, pode ser aprimorado. 

 Sim o livro estimula o espírito investigativo/pesquisador. 

 Sim; dada importância de se ter um livro. 

 Depende das expectativas que estão sendo trabalhadas. 

 Sim, pois consiste em uma ótima fonte de estudos em sala de aula e em 

casa. 

 Parcialmente, é positivo considerando o exposto na questão 21, mas 

apresenta dificuldades como as descritas na questão 22.  

 Auxilia na orientação da assimilação dos saberes pelo aluno, mas apresenta 

linguagem complexa e questionamentos amplos demais, tornando o aluno 

menos autônomo neste processo. 

 Em parte sim, pois devido à necessidade de complementação o aluno precisa 

lançar mão de outros meios para complementar os diversos conteúdos 

abordados ao longo do ano, que são exigidos pelas expectativas de ensino e 

aprendizagem nas avaliações externas como SARESP, por exemplo. 

 Sim, é útil como material de apoio e expor o que deverá ser proposto durante 

o ano letivo de forma organizada (Mas não completa). 

 Sim, é de fácil entendimento para o aluno. 
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 Sim, pois serve como fonte de referência e leitura. 

 Para alguns sim, pois pesquisam, se interessam, procuram ler as sugestões 

dos livros para outros, parece que não se aprofunda e ficam no superficial. 

 É útil porque da referência em relação a conteúdo e amplia as questões de 

pesquisa. 

 Parcialmente, necessita ser aprimorado. A falta de identificação dos tópicos 

por e não letras confunde o aluno. 

 

24. O uso do material didático de Ciências trouxe mudanças na forma de você 

lecionar para os alunos? Comente 

 Sim, de certa forma proporciona atividades diversificadas e auxiliam a fixação. 

 Em parte sim, pois é investigativo e exige maior atenção por parte do aluno e 

a relação da pesquisa. 

 Sim, dificultou a vida do aluno quanto à autonomia de estudo em casa e isso 

fez com que eu providenciasse esse material para que o aluno se sentisse 

seguro estudando um conteúdo a mais coerente com a matéria. 

 Sim, acredito que as pesquisas para alguns alunos traz mais autonomia, 

principalmente quando consigo horário no laboratório de informática 

educacional, para auxiliar o aluno de como realizar uma pesquisa com leitura, 

síntese, conclusão e não somente um copie e cole como muitos fazem. 

 Sim, norteou melhor nosso trabalho, direcionando atividades especificamente 

ao tema proposto. 

 Sim, principalmente pelo fato de nunca ter indicado livro didático para o aluno, 

só trabalhava com caderno, síntese de vários livros e fontes de pesquisa 

diversas.   

 Não sempre trabalhei com atividades muito parecidas e diversificadas, mas 

sem dúvida auxiliou muito meu trabalho: 

 Sim, tive um olhar diferente em relação às expectativas e uma nova maneira 

de avaliar: 

 Sim, de várias maneiras. Digamos que fiquei "menos conteudista", mais 

aberta para as novas tecnologias e pesquisa; Maior liberdade, ficando "menos 
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presa" aos inúmeros "capítulos" dos outros livros didáticos, e me atento mais 

aos objetivos... 

 Sim, pois as expectativas são amplas, com o material norteia o trabalho, 

assim mostrando a intencionalidade de cada expectativa;  

 Sim, na forma de avaliar o aluno. 

 Sinceramente, acho que o material teria sido mais produtivo se utilizassem e 

aproveitassem o que os professores já construíram com as expectativas. 

 Sim, tive algumas ideias novas de atividades que poderiam ser 

desenvolvidas. 

 Sim, passei a usar mais a biblioteca em buscas de novas fontes que 

complementassem a atividade proposta pelo livro. 

 Sim. Mas no sentido de contenção. O material acabou limitando a prática 

devido ao tempo que esse material exibe para ter a utilidade esperada. O livro 

é letra morta. Se usar um tema do cotidiano, em alguns meses fica defasado. 

 Sim. O aluno através do material didático, também é o sujeito da sua própria 

aprendizagem. 

 Sim. As atividades práticas e coleta de dados sugeridos tornaram as aulas 

mais dinâmicas, com maior participação e socialização dos alunos. 

 Não muita, pois antes da disponibilidade deste material didático, eu já 

realizava aulas práticas com alguns materiais meus e até alternativo, com 

este material do SESI melhorou e até tornaram-se mais precisos. 

 Sim. Mas torna-se incompleto quando necessita de auxílio para complementá-

lo de forma significativa, os alunos acham muito cansativo.  

 Sim, passa mais confiança das sequências atividades aos alunos. 

 Sim. Há mais pesquisas, interpretação de imagens. 

 Um pouco. Antes tinha que passar bastante coisa na lousa, por conta da 

necessidade dos alunos em ter registro para estudarem. Atualmente isso não 

é necessário, o que me proporciona mais tempo para efetivamente dar aula, 

registrando aquilo que é mais necessário. 

 Prioriza a pesquisa como campo de estudo. 

 Sim. Ele prioriza a pesquisa com um campo de estudo. 

 Sim, trouxe novas estratégias. 
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 Sim. É um material atual, que utiliza informações que são atrativas tanto ao 

professor quanto para o aluno. É sempre importante ser um material 

atualizado para ser interessante. 

 Não, muitas, porém sempre utilizo o mesmo para agregar informações e 

práticas. 

 Parcialmente ver justificativas: 17, 19, 20, 21,22. 

 Sim, pois antes trabalhava com um livro didático que oferecia muitos textos 

para aprofundamento, diversas atividades, com orientações de ótima 

qualidade e abrir mão deste material para utilizar da rede SESI me fez lançar 

mão de outras formas de atuar, o xerox foi mais utilizado. 

 Não 

 Tenho que correr mais com o conteúdo para dar conta do material e suas 

atividades. 

 Não, pois está utilizava os pressupostos metodológicos do SESI. 

 Sim, traz uma forma mais dinâmica de iniciar e explorar um determinado 

assunto, conteúdo, sugestões de experimentos. 

 O material didático propõe novas estratégias, interação com os pais e a busca 

de novas pesquisas. 

 Tornou minhas aulas mais dinâmicas e diversificadas. 

 Não. 

 Sim. A forma de introduzir o assunto a ser abordado é mais interativo. 

 Sim, o professor passou a pesquisar mais e trazer para os alunos muito mais 

informações dinamizando em alguns pontos as aulas. 

 Sim, pois permitiu diversificar a forma e os instrumentos de ensino. 

 Sim, consegui entender melhor a metodologia do SESI, entendi que devemos 

dialogar mais para saber que eles sabem para saber qual será nosso ponto 

de partida. 

 Sim, pois as atividades são bem diferenciadas e interessantes, como 

pesquisas cartazes, folders etc. 

 Na verdade o material didático veio compreender a forma como já lecionava e 

facilitou devido a sua estrutura. 

 Não a metodologia foi semelhante. 
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 Estou tendo que aprender a deixar o aluno um pouco mais "solto" no que se 

diz respeito a aprender... trabalho os temas propostos, mostro a eles a 

prioridades e tem o momento da pesquisa ( p/ resolver as questões) e é 

nesse momento que vemos se atingimos ou não o aluno. Muitos mostram 

maturidade para aprofundar seus conhecimentos. 

 Sim, com o material didático consigo trabalhar com questões mais 

elaboradas, discutindo junto aos alunos suas repostas, e ainda utilizar de 

diferentes atividades que se tornam diversos instrumentos de avaliação. 

 Sim, pois estabelece um parâmetro em meu trabalho. 

 Sim, com o material ficou mais fácil fazer o plano e ter uma sequência didática 

adequada. 

 Sim, a própria sequência didática proposta facilita e a diversidade gêneros 

auxilia bastante. 

 Não, já me orientava de maneira parecida ao material didático. 

 Quase nenhuma, já que sou obrigado a passar boa parte do conteúdo sem 

contar com o material didático. 

 Sim, houve melhora na compreensão e entendimento da teoria. 

 Sim, pois esclareceu o objeto de todas as expectativas de ensino e 

aprendizagem. 

 Não porque já seguia as orientações dos referenciais curriculares e das 

capacitações realizadas pelos analistas. 

 Não! Procuro valorizar a utilização, utilizando-o sempre como um referencial 

de orientação de estudos. 

 Não. Sempre durante as aulas, guardo um momento para as atividades, 

incentivando a utilização da apostila. 

 Sim, a cada unidade, a reflexão sobre os conteúdos e as atividades auxilia 

nos levantamentos ou conhecimentos prévios dos alunos e como levam o 

aluno ao conhecimento cognitivo. 

 Sim, com o material tanto a elaboração dos planos docentes, como o 

estudo/preparação de cada aula pelo professor ficou mais facilitado. 

 Não, minhas aulas sempre foram diversificadas com diversos materiais de 

apoio. 
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 Não, pois já utilizo os pressupostos metodológicos do SESI, sempre preparo 

minhas aulas utilizando vários procedimentos didáticos como internet para a 

montagem de slides, vídeos, experimentos, músicas e jogos. 

 Sim, o material foi importante, pois fornece uma base para os alunos do que 

estudado durante o ano. Fornece várias possibilidades de atividades que 

sevem como atividades de lição de casa e avaliação. 

 Já lecionava com experimentos e pesquisa. 

 Sim, os alunos são mais autônomos no desenvolvimento dos conteúdos em 

sala, com uma dinâmica mais colaborativa, trocando os conhecimentos 

apreendidos. Os conteúdos são construídos a partir dos subsídios que os 

alunos buscam nas pesquisas. 

 Sim. Aprimorou a minha organização no planejamento e execução das aulas. 

 Sim, as aulas são diferentes, pois amplia os caminhos que podem ser 

seguidos por nós professores e alunos. 

 Sim. Como o material necessita frequentemente da intervenção do professor 

é necessário um diálogo constante, diversificou as práticas avaliativas. 

 Sim. O processo ensino aprendizagem é baseado na construção do 

conhecimento pelos alunos. 

 Sim; é necessário preparo cuidadoso com as aulas bem como com as 

soluções de atividades e pesquisas, permite um diálogo maior, permite 

práticas avaliativas diversificadas, análise de diferentes textos... 

 Sim, aprendi muitas coisas com esse material, como melhorar a sequência, 

em sua aplicação, dos procedimentos metodológicos. 

 Não. 

 1. Os temas e atividades possuem uma linguagem de fácil compreensão. 

 2. Os sites sugeridos e livros do saiba mais são ótimos. 

 3. As imagens apresentadas na Roda de conversa possibilitam discussões 

muito interessantes. 

 Sim, o ritmo de acompanhamento, as pesquisas realizadas em casa, para 

contemplar o conteúdo abordado. 

 Sim, utilizamos o material conforme as orientações da rede, por isso, tiveram 

que mudar toda a forma de trabalho para podermos nos adequar ao material, 
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e buscar mais informações fora dos livros adotados, visto que o material não 

apresenta informações satisfatórias. 

 Sim, o material norteia minhas ações em sala de aula. 

 Sim, abordando e usando o livro muitos textos, tantas palavras. E colocando 

em discussão as questões da roda de conversa. 

 Leva o aluno a buscar informações quando ele pesquisa. 

 Sim, no implemento de atividades diversificadas. 

 O material pede muita pesquisa e também precisei me atualizar pesquisando 

antes para conhecer e poder falar a respeito do assunto. 

 Trabalho com aprofundamentos produtivos e realização de pesquisas. 

 Sim, ampliou a diversidade das atividades propostas. 

 Sim, hoje tem mais prática, experimentos que mostram o cotidiano do aluno 

com as aulas de ciências,  

 Sim, pois tenho que mediar e organizar as informações trazidas por eles 

através das pesquisas, para que possam ser abordadas de forma organizada 

e com eficácia, formando agrupamentos produtivos ou trabalhando 

individualmente.   

 Sim. Agora com o material didático, às vezes, não preciso ir em busca de 

textos explicativos pois nosso material possui textos muito bons e 

explicativos. 

 Sim, destacou uma característica ainda "mais" pesquisadora para o professor 

e para os alunos. 

 Sim, com relação aos experimentos, me auxiliou muito, facilitando muito meu 

trabalho. 

 Com certeza houve mudanças, pois antes já íamos direto aos conteúdos. 

 Sim. Gostei muito, pois agora apenas acrescento alguns textos (conteúdos) 

tenho um último parâmetro a seguir. 

 Sim, maior envolvimento dos alunos. 

 Sim, houve mais envolvimento do aluno. 

 Trouxe, pois o próprio nome diz movimento do aprender, estamos sempre 

buscando, nos atualizando. 

 Sou professora há pouco tempo, nunca lecionei para o ensino fundamental 

sem o livro do SESI. Comparando com as minhas aulas de biologia para o 
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ensino médio, sinto que o material enriquece as minhas aulas com opções 

metodológicas (propostas didáticas).  

 Muitas. Para o professor representou crescimento. Apenas sinto que, às 

vezes, a sequência é prejudicada. 

 Sim, pois enriquecem as práticas pedagógicas pelas opções metodológicas 

variadas.    

 Sim. Exige do aluno a busca a pesquisa a comparação e a complementação e 

a experimentação. 

 Com relação à elaboração das atividades, pois já estão no material e não há 

necessidade de imprimi-las, assim, só as atividades complementares 

necessitam de impressão. 

 Não, o material segue a metodologia, já capacitada nos encontros 

pedagógicos. 

 Sim, tenho deixado as informações para o aluno pesquisar e trazer para sala 

de aula, não tenho mais tanta Preocupação em "mastigar" e "digerir" 

informações propostas. Pesquisamos juntos. 

 Não, pois os "outros" alunos só de cursinho onde a teoria tem que ser dada e 

várias listas de exercícios complementares são necessárias para a realização 

do "Vestibulinho" e do SARESP (8º série). Para os do SESI sim foi preciso 

entre o material e o AUTOLABOR, mas também forneço a esses exercícios 

variados. 

 Viabilizou a necessidade de mudanças, mas isso é um processo e não tem 

efeito imediato é lento e atual com persistência. 

 Sim, pois suas propostas de aprofundamento levam a um contínuo estudo e 

aplicação de conhecimentos. 

 Não, ele apenas complementa a minha prática pedagógica. 

 Mudanças não, mas complementou meu trabalho. 

 O material contribuiu no meu trabalho, pois, já trabalhava de forma 

diferenciada. 

 Sim, as propostas de realização de pesquisa foram intensificadas, pois em 

cada unidade existem várias propostas. 

 Intensificou a prática da pesquisa. 
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 Sim.  Relaciona as expectativas dentro da unidade, dá apoio na interpretação 

(das) através do "diálogo com o professor" para melhor entendimento para a 

exploração das atividades do material do aluno (movimento do aprender) 

 O uso do material didático favoreceu a prática educativa centrada no aluno, 

como deve ser. 

 Não. Continuo trazendo materiais diferentes e motivadores. 

 Sim, algumas aulas são dinâmicas, indicação de filmes no fazer pedagógico. 

 Melhorou por ter textos, gráficos e tabelas e não preciso tirar cópias, mas já 

trabalhava com textos, artigos, pesquisas, produção de texto entre outros, 

como o livro traz. 

 Sim, com o material SESI os alunos participam mais na construção e 

aprimoramento do aprendizado. 

 Sim. O material ajuda a direcionar as nossas práticas pedagógicas. 

 Parcialmente - Alunos sentem dificuldade nas pesquisas (muitas pesquisas). 

Ajuda direcionar as práticas pedagógicas. 

 Não lecionei se o material. 

 Não. A sequência didática do livro é bem parecida com a minha prática. 

 Sim, ele tornou os alunos mais participativos e as aulas mais dinâmicas. 

 Sim, ele tornou os alunos mais participativos e as aulas mais dinâmicas. 

 Sim, com a utilização de mais textos e pesquisas. 

 Não na forma de lecionar, mas sim na unificação do desenvolvimento dos 

conteúdos pelos docentes, inclusive na mesma escola. 

 Sim, por ser um material de apoio e por ser um material que ensina o aluno a 

investigar desperta a curiosidade e o interesse pela ciência. 

 Sim. Hoje planejo com maior facilidade toda a sequência necessária para uma 

aprendizagem significativa. 

 Parcialmente, pois veio a complementar o trabalho desenvolvido diariamente 

em sala de aula. 

 Sim, tornou nossas aulas mais participativas e pesquisadora. 

 Sim. Levou a uma pratica pesquisadora e dentro dos parâmetros curriculares 

do SESI. 

 Sim, é um apoio para as aulas que são ministradas através de textos 

contextualizados de outras fontes. 
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 Sim, pois sempre tenho que buscar atividades alternativas para desenvolver o 

que está proposto. 

 Sim, pois facilitou o cumprimento das expectativas de ensino e aprendizagem. 

 Sim, A sequência dos procedimentos e retomada através das imagens, 

questionamentos e sistematização ajudou muito no cumprimento das 

expectativas. 

 Sim, Houve uma leitura mais intensa auxiliada pelo livro muita textos tantas 

palavras. 

 Somente no aspecto das atividades, porque antes eu imprimia tudo. Quando 

a metodologia eu já praticava antes. Agora imprimo só atividades 

complementares e fragmentos de textos. 

 Apesar de entrar esse ano para a rede SESI acredito que o livro é um grande 

auxiliar e direcionador para a docência. 

 Sim. Auxilia a buscas informações, realização de atividades etc. 

 Não, apenas me adequei a ele. 

 Sim, aprendi a preparar atividades diversificadas, exige muitas pesquisas, 

proporciona a interdisciplinaridade. 

 De certa forma sim, pois propõe o trabalho de certos conteúdos de uma 

maneira diferente, com uma abordagem diferente da que eu fazia antes. 

 De forma geral não, apenas a abordagem de alguns conteúdos. 

 Sim. Os temas são mais abrangentes e contextualizados, fazendo o aluno 

aprender os conte, digo, conceitos relacionando-os com o cotidiano. Não 

ficamos mais ''presos'' a um tema específico. 

 Sim. Utilizo as atividades que considero bem interessantes, pois estimulam a 

leitura e a pesquisa. Há fotos que despertam interesse dos alunos. 

 Sim, tenho que me adequar a alguns conteúdos e experiências. 

 Sim, o material didático proporciona trabalhar atividades diversificadas como 

pesquisa, relatórios das experiências, conclusões dos assuntos abordados, 

HQ, produção de textos, síntese das informações com elaboração de folder. 

Dessa forma o ensino de Ciências se torna mais atrativos e prazerosos. 

 Dinamizar as aulas. 

 Estou lecionando na rede SESI desde 2011, ano em que o material didático 

foi implantado, então inicializei com o material. 
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 Sim, pois trouxe uma ação e reflexão sobre a prática docente, a 

aprendizagem do aluno e ainda ofereceu uma diretriz para a ampliação do 

conhecimento do aluno e do professor. 

 O material didático é bem parecido com a maneira que trabalhava 

anteriormente com pesquisas, experiências práticas, leitura de diversos 

gêneros textuais. 

 Sim, aplicando a utilização das pesquisas como estratégia didática. 

 Sim. Antes eu pesquisava em diferentes fontes, selecionava o material de 

acordo com as expectativas e tinha que elaborar os exercícios, 

sistematizando tudo e nem sempre havia material para as atividades (pois os 

alunos não tinham todos os livros que eu usava para planejar). Agora me 

pauto no material e as pesquisas são complementares e para 

aprofundamento.  

 Sim/Não, continuo a lecionar da mesma forma, porém há algumas 

intervenções que preciso fazer, novas experiências, preciso pesquisar mais, 

assistir filmes, documentários e vídeos, antes de passar para o aluno, pode 

fazer uma socialização com os mesmos. 

 Sim. Houve aumento na utilização de fontes de pesquisa junto à biblioteca e 

ao laboratório de informática; - Maior contato dos alunos com trabalhos 

científicos acadêmicos. 

 Trouxe, pois necessito de preparar melhor a aula, pesquisar mais a fundo. 

 Um bom guia para direcionar e padronizar a linhas do que está sendo 

aplicado, principalmente se houvessem professores diferentes na unidade 

escolar. 

 Sim, pois as atividades já estão organizadas possibilitando a professora 

complementar e aprofundar os assuntos, além de servir como material de 

apoio e sistematizar o conhecimento. 

 Sim, transformando o aluno em ''sujeito'' da sua própria formação. 

 Sim. Agora trabalho os conteúdos de forma contextualizada. 

 Sim, necessito preparar mais materiais de apoio e procurar mais fontes para 

suprir as necessidades dos alunos. 

 A aula ficou muito mais interativa, troca de experiência, dinâmica. 

 Sim. Colaborou bastante para a melhoria da qualidade das aulas. 
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 Sim. Os alunos tornaram-se mais autônomos e pesquisadores. 

 Sim, O trabalho se tornou mais dinâmico e promoveu maior possibilidade 

praticas.  

 Sim, pois como o material é bem dividido (roda de conversa, leitura de 

imagens, leitura de textos, atividades escritas, atividade com experimentos...) 

fica bastante claro a maneira que devemos seguir com as aulas e contemplar 

todas as expectativas de aprendizagem, explorar os instrumentos de 

avaliação, enfim trabalhar dentro da proposta da rede SESI-SP. 

 Não, o material estava bem próximo da maneira como leciono. 

 Promoveu interatividade entre os alunos e também deu mais autonomia a 

eles. 

 Sim, trouxe formas diferentes de abordar o conteúdo e aplicá-lo. 

 Sim, tenho insistido mais na utilização do método científico durante o trabalho 

dos conteúdos. 

 Sim, tornaram-se mais pesquisadores e participantes de sua aprendizagem. 

 Sim, antes eu falava e explicavam muito, agora eles tem mais participação. 

 Sim, deixou os alunos mais autônomos. 

 Sim, tornou os alunos mais autônomos. 

 Sim. Faço levantamento dos conhecimentos prévios e opiniões e depois 

fazemos a construção do conhecimento. 

 Sim, pois os assuntos separados por temas/assuntos estão dispostos em 

outra sequência e metodologia. 

 Em partes, pois a aula se tornou mais prática. 

 Sim, pois preciso pesquisar muito mais (antes de passar as pesquisas p/ 

eles), procurar outros materiais para complementar os assuntos. 

 Sim, agora inicio os temas com os experimentos e atividades para depois 

sistematizar. 

 Total, antes eram trabalhados muitos textos, agora é possível trabalhar com a 

pesquisa e com a prática. 

 Estamos em constantes mudanças e o trabalho com o material didático veio 

reafirmar o meu trabalho com os pressupostos pedagógicos, prática adotada 

antes do material didático. 

 Sim, pois foi necessário fazer algumas adaptações até conhecê-lo melhor. 
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 Sim. Passaram a ter um norte. 

 Trouxe uma mudança no sentido de guiar o trabalho de uma forma mais clara, 

porém não me limitou. 

 Não houve grandes mudanças, pelo fato de que minha prática já buscava 

criar no aluno uma postura investigativa. 

 Sim, possui muita pesquisa e atividade em grupo. Essas atividades em grupo 

e pesquisas já eram realizadas, porém esse trabalho é bem mais exigido no 

material. 

 Sim, as mesmas referências citadas anteriormente também facilitam bastante 

para o trabalho com materiais lúdicos e atraentes aos discentes. 

 Sou professora há pouco tempo, nunca lecionei para o ensino fundamental 

sem o livro do SESI. Comparando com minhas aulas de biologia para o 

ensino médio, sinto que o material enriquece minhas aulas com opções 

metodológicas (propostas didáticas). 

 Este é meu primeiro ano no SESI, portanto não tenho parâmetros de 

comparação.  

 Sim, pois, como professor, tive que me adaptar a realidade do material 

didático, me adequando a sua nova ferramenta didática. 

 Sim. Proporciona a busca da informação e o registro (pesquisa), mas essa 

pesquisa muitas vezes ocorre fora da escola, e o aluno realiza o copiar e o 

colar, não se apropriando de um conhecimento efetivo. 

 Sim. Pois eles motivam as atividades de pesquisas e os temas são muito 

interessantes. 

 Sim. O material faz do aluno um "protagonista" do seu aprendizado, assim, 

enquanto professor pode diagnosticar e intervir no aprendizado individual de 

cada aluno, respeitando a forma peculiar de construção do seu aprendizado. 

 Sim, pois incentivou a realização de mais pesquisas e de mais atividades 

experimentais. 

 Maior diversificação das atividades. 

 Sim, dado que tenho de pesquisar com a turma constantemente ( está é uma 

parte parcialmente boa, dado que meus alunos em sua grande maioria não 

trazem as pesquisas de casa e muitas vezes é difícil agendar a Informática 

(embora eu use a biblioteca semanalmente, não basta) 
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 Sim, pois através do material didático os alunos conseguem reconhecer e 

aplicar o que foi aprendido. 

 Sim, porque os textos, os experimentos e as atividades estão relacionados na 

construção do conhecimento. 

 Nunca atuei de uma forma que não utilizasse o material didático. 

 Sim. O professor passa a ser um mediador, o aluno tem que ter muita 

responsabilidade e compromisso para tornar-se autônomo de seu 

aprendizado. Sempre comento com eles, uma grande parte (porcentagem) 

depende deles. 

 Sim, com ele as aulas se tornaram mais dinâmicas, pois a teoria está a todo o 

momento relacionada à prática. 

 Não, pois sempre trabalhei com textos, pesquisa, roda de conversa entre 

outros. 

 Não, já seguia os referenciais curriculares da rede.  

 Houve mudanças no planejamento e organização. 

 Sim, no direcionamento dos planos de aula. 

 Sempre trabalhei com o objetivo maior na construção do conhecimento, e o 

material didático de Ciências só veio acrescentar. 

 Sim. Norteiam ideias, novos textos, experimentos diversos. 

 Sim, os textos são de excelente qualidade. 

 Sim, pois apresenta diferentes gêneros textuais (Textos, esquemas, 

experimentos, entre outros.). 

 Como participei das formaprofs, diante de tudo o que aprendemos e 

compartilhamos o material veio acrescentar e direcionar melhor o que eu já 

vinha fazendo: utilização de diversos materiais/jornais/revistas/experimentos. 

 Acrescentou a prática pedagógica. 

 Bem, como é referência, acredito que a roda de conversa como introdução, 

agora já vem definida. 

 Sim, a presença de vários textos, fatos imagens e esquemas facilita o 

trabalho. 

 Sim a sequência de forma a contemplar a diversidade. Assim, a busca de 

opções metodológicas é facilitada para o professor. 

 Na verdade só é material de apoio, facilitou um trabalho que já era feito. 



 

243 
 

 Sim. Percebo que proporciono mais momentos para pesquisa/ investigação. 

 Não 

 Sim. O material didático é norteador e estimula o professor a dar aulas mais 

dinâmicas, menos tradicionais. 

 Sim, trouxe um norte para o comprimento das expectativas de ensino e 

aprendizagem. 

 Sim, orientou a prática docente, delimitando-a, porem, exige maior tempo 

para a elaboração da aula e para a construção do conhecimento com a sala, 

visto que sua complexidade textual e a ausência de textos de apoio (Bem 

como as pequenas inadequações "organizacionais" - conteúdos em ordem e 

ano/série pouco propícios) geram a necessidade de tempo adicional para os 

discentes em seu processo de aprendizado e de esclarecimento de dúvidas. 

É necessário um planejamento cuidadoso para conseguir trabalhar toda a 

apostila ao longo do ano letivo. 

 Não, o material didático é utilizado como material de apoio à minha prática. 

 Não, pois sempre tive uso de material didático como apoio. 

 Com certeza, facilitam muito o meu trabalho, pois atende aos procedimentos 

metodológicos da rede sim. 

 Não. Eu já utilizava pesquisas e práticas. 

 Sim, pois exige que você também pesquise muito. Isso nos leva uma 

atualização, aumenta nosso conhecimento e dedicação. 

 Sim, nas questões de ver que nada está pronto e acabado, pois tudo está em 

construção assim como o conhecimento. 

 Sim, tive que adaptar-me a ele e mudar a forma de trabalhar com os alunos. 

 

25.1. Pensando na sua experiência com o material didático de Ciências da rede 

SESI-SP em sala de aula, cite (em ordem de preferência): 

 

 "1. Organização; 2. Ilustração; 3. Linguagem adequada." 

 "1. as imagens que muitas vezes esclarece o assunto a ser estudado; 2. A 

questão investigativa e o apoio do fazer pedagógico; 3. Indicação dos Sites, 

livros e aprofundamento que pode ser realizado." 
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 "1. As pesquisas são satisfatórias para o ensino e aprendizagem; 2. Os textos 

de notícias são satisfatórios;" 

 "1. Atividades práticas diversas; 2. Bons textos; 3. Boa sequência de 

apresentação de expectativas." 

 "1. Direciona o aluno a pesquisar; 2. Praticidade; 3. Gráficos, tabelas, 

imagens, diversidade dos muitos textos... tantas palavras." 

 "1. As atividades práticas e experiências; 2. Os textos, artigos e poemas; 3. O 

trabalho com gráficos, trabalhos e imagens." 

 "1. Relacionar expectativa/matriz de referência; 2. Diversidade de gêneros 

textuais; 3. Indução dos alunos a reflexões: " 

 "1. Versatilidade; 2. Atividade; 3. Conformidade com as expectativas de 

aprendizagem propostas; 4. A "Roda de conversa" no início e "O que aprendi 

sobre" no final." 

 "1. Experimentos; 2. Sugestão de vídeo e sites; 3. Produção de pesquisas, 

jogos e seminários;" 

 "1. Interdisciplinaridade; 2. Incentivo à pesquisa; 3. Variedade de assuntos." 

 "1. Capítulo Alimentação e Nutrientes (7º ano); 2. Alguns textos mais 

experimentos; 3. Incentiva a pesquisa." 

 "1. A presença de muitas atividades experimentais; 2. Textos didáticos de 

revistas.; 3. Aborda os conteúdos de forma a instigar as curiosidades dos 

alunos." 

 "1. Flexível; 2. Contextualizado; 3. Incentiva a atividade prática." 

 "1. É um material de apoio impresso, portanto necessário; 2. Apresenta 

ilustrações interessantes para a proposta de ensino de ciências da rede SESI; 

3. Exercícios prontos para serem realizados pelos alunos." 

 "1. Desenvolvimento dos assuntos trabalhos em cada série; 2. Experimentos 

práticos; 3. Textos para discussão." 

 "1. Os conteúdos apresentados contemplam as expectativas de ensino e 

aprendizagem; 2. As atividades apresentadas viabilizam a aprendizagem 

colaborativa; 3. As atividades apresentadas viabilizam as diferentes formas de 

resolução e de posicionamento do aluno diante dos conteúdos." 
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 "1. Grande variedade podendo adequar aos experimentos sugeridos e outros; 

2. Praticidade - são muito práticas favorece o entendimento mesmo não tendo 

recebido o treinamento para manusear o carrinho." 

 "1. Boa ilustração; 2. Boas referências e atividades práticas.; 3. Preço 

acessível a todos os alunos." 

 "1. Bem ilustrado; 2. Com bastantes referências e sites de sugestões.; 3. 

Conciso." 

 "1. Textos para análise / interpretação; 2. Exercícios que contemplam as 

expectativas." 

 "1. O material possui bastantes atividades; 2. Gosto bastante do livro muitos 

textos tantas palavras, sempre há um texto que se encaixa em sua aula; 3. As 

práticas são chamativas." 

 "1. Sugestões de sites e livros para aprimoramento e ampliação do 

conhecimento; 2. Direcionamento do trabalho do professor quando a 

dimensão do desenvolvimento das expectativas de aprendizagem.; 3. 

Imagens." 

 "1. Sugestão de sites e livros para o aprimoramento ou ampliação do 

conhecimento; 2. Direciona o trabalho do professor quando à ‘dimensão’ do 

desenvolvimento das expectativas de aprendizagem; 3. Imagens." 

 "1. Mobiliza de forma significativa o conteúdo proposto; 2. Norteia as ações 

pedagógicas no desenvolvimento das expectativas e possibilita ampliação; 3. 

Organiza as unidades de estudo e desperta vontade de pesquisar." 

 "1. Ser um material lúdico (ilustrativo); 2. Conter experiências interessantes e 

de fácil execução; 3. Recomendar sempre um aprofundamento dos temas." 

 "1. Variedade de exercícios/gráficos/tabelas; 2. Sugestões de experiências; 3. 

‘Auxilia’ nas lições de casa quando acompanhado de outros materiais." 

 "1. Imagens estimuladoras e desafiadoras aos conhecimentos; 2. Algumas 

questões básicas desafiadoras aos conhecimentos prévios dos alunos; 3. As 

referências de sites e de DVD de interesse científico e paradidático." 

 “Alguns experimentos utilizam material caseiro e de fácil execução.” 

 "1. Atividades diferenciadas; Textos interessantes." Textos, alguma 

atividades." 
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 1. Apresenta atividades que motivam os alunos e que trabalham de forma 

construtiva. 

 Atividades diversificadas; Sugestão de sites." 

 "1. Abordagem inicial do conteúdo; Textos contextualizados.; Experimentos." 

 "1. Novas estratégias; 2. Textos diversificados; fontes de pesquisas." 

 "1. Com bastantes experimentos; 2. Com temas atuais; 3. Introdução dos 

seminários no ensino fundamental, onde o aluno pesquisa e expõe se 

aprendizado." 

 "1. Propõe Sites de pesquisa; 2. Propõe filmes e textos de boa qualidade; 3. 

Ajuda o que está sendo trabalhado em sala." 

 "1. É interativo; 2. Leva em conta o conhecimento prévio dos alunos; 3. É bem 

ilustrado." 

 "1. Atualizado, textos que instigam as discussões e não são conceituais. O 

aluno faz suas conclusões e isso é importante; 2. Pesquisa, se houvesse 

‘liberdade’ de pesquisar em sala de aula elevaria o nível dos alunos; 3. 

Desenvolvimento das habilidades de ensino e aprendizagem relacionadas à 

observação, investigação, argumentação, criatividade e autonomia são mais 

intensificadas nesse material." 

 "1. Propostas muito interessantes para desenvolver as expectativas; 2. 

Diversificação das competências e habilidades desenvolvidas e solicitadas ao 

longo das propostas; 3. Atende aos pressupostos dos procedimentos 

didáticos metodológicos." 

 Imagens apresentadas; Livros sugeridos para pesquisa; A atividade “O que 

aprendi sobre". 

 "1. A organização do material didático; 2. Atividades diferenciadas com 

pesquisas coletas de dados e experimentos; 3. Os textos atuais e 

interessantes." 

 "1. Sequência didática; 2. Seleção de temas; 3. Impressão." 

 "1. Qualidade gráfica; 2. Temas atuais; 3. Relação direta entre as áreas de 

conhecimento." 

 "dinâmico; é bem atual (os temas abordados)". 

 "Questões bem elaboradas; Atividades diversificadas; Riqueza em imagens, 

fotos e figuras." 
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 "Parâmetro curricular; Estratégia de ensino; Organização;" 

 "1. A maneira como o material aborda o tema a ser trabalhado é interessante 

- figuras, questões sobre o tema;     2. O material propõe uma aprendizagem 

significativa investigativa. A maneira como o material problematiza e também 

sistematiza o assunto;     3. A maneira como o material problematiza e 

também sistematiza o assunto. também a indicação de sites e livros 

paradidáticos é importante." 

 "Sequência didática; Diversidade dos gêneros; Ferramenta diária de trabalho." 

 "1. Organização do conteúdo; 2. Experimentos;     3. Textos diferenciados." 

 "1. Alguns textos; 2. Algumas atividades." 

 "1. Informações como: textos, pesquisas e sites; 2. AUTOLABOR." 

 "1. Atividades interessantes; 2. Imagens interessantes; 3. Textos atuais." 

 "1. Sequência das etapas; 2. Ilustrações; 3. Desafios." 

 "-As provocações (Questionamentos) no início de cada unidade; A afinidade 

com as expectativas.” 

 "-As questões no início de cada unidade; Os textos de linguagem simples; 

Proximidade com as expectativas." 

 "-Reflexão sobre o conteúdo; Questiona os assuntos levando o aluno a 

refletir; Pesquisa para levar o aluno à autonomia e tomada de decisão." 

 "-Proporciona o caráter investigativo do aluno; Atividades em grupo 

propostas; liberdade para o professor; o professor escolhe por qual 

expectativa irá iniciar seu trabalho; Organização do material envolvimento do 

aluno por meio da sequência de atividade." 

 "-As leituras complementares; Exercícios desafiadores.; -Indicação 

bibliográfica." 

 "1. Atividades de motivação.; 2. Sugestões de sites.; 3. Atividades 

diversificadas." 

 "Estar de acordo com o que o SESI propões e com as expectativas.; -

Fornecer várias possibilidades de atividades para os conteúdos abordados.;  -

Oferece uma sequência didática adequada dentro de cada unidade, o que 

favorece o andamento das aulas." 

 "Experimentos; Sugestão de pesquisa; Sugestão de leituras e sites." 
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 "1. Os conteúdos trabalhados estão de acordo com as exigências das 

expectativas de ensino e aprendizagem; 2. A orientação para pesquisar é 

coerente e estimula autonomia na construção do conhecimento.; 3. As 

ilustrações: imagens, tabelas, gráficos, favorecem o desenvolvimento dos 

conteúdos." 

 "Organização; Rico em informações e sugestões; Prático." 

 "1. Diversidade de gêneros textuais; 2. Experiências simples, e ricas em 

conhecimentos que podem ser explorados; 3. Atividades diversificadas e 

guias para estudo." 

 "-Diversificação das avaliações; Atende as expectativas de ensino e 

aprendizagem do SESI;" 

 "1. Incentivo à pesquisa; 2. Auxilia na formação da competência leitora e 

escritora devido à presença de muitos textos e atividades relacionadas; 3. 

Sugestão de sites e vídeos." 

 "Práticas avaliativas de forma diversificada; Atende as expectativas da Rede 

SESI; Permite abordagem diversificada quanto aos temas apresentados. 

Facilita a problematização inicial e dá dicas de aprofundamento." 

 "1. A diversidade de experimentos; 2. Diferentes maneiras de avaliar a 

produção do aluno." 

 "Contextualização; Atualidade; Qualidade no papel e imagens." 

 "1. Os temas e atividades possuem uma linguagem de fácil compreensão; 2. 

Os sites sugeridos e livros do SAIBA MAIS são ótimos; 3. As imagens 

apresentadas na Roda de Conversa possibilitam discussões mito 

interessantes." 

 "Escolhas dos temas; Imagens, textos e questões referentes aos temas 

abordados (direcionando, dentro de um ‘leque’ de opções); Experimentos e 

experiências laboratoriais." 

 "Apresenta boa roda de conversa; Boas sugestões de sites." 

 "1. Experiências; 2. Imagens; 3. Roda de conversa." 

 "-Roda de conversa; Levantamentos prévios; LMTTP muitos textos, tantas 

palavras." 

 "1. Interpretação e compreensão de textos ‘científicos’; 2. Pesquisas 

científicas; 3. Sugestões de filmes científicos." 
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 "1. Orientação de sites, livros e filmes de pesquisa; 2. Práticas simples e 

relacionadas ao AUTOLABOR; 3. Muitas atividades de pesquisas." 

 "1. Atual; 2. Bom vocabulário; 3. Pesquisas bacanas." 

 "1. Pesquisas; 2. Experimentos; 3. Roda de conversa com levantamento de 

conhecimentos prévios." 

 "1. Textos que complementam o livro muitos textos; 2.Praticidade no uso ; 

3.Fontes de referência para consultas" 

 "1 Aulas práticas; 2.dinâmicas" 

 "1.Tem como foco principal a pesquisa; 2.Fornece citações de onde localizar, 

textos ,reportagens, sites, filmes e vídeos; 3.Apresentam gráficos e tabelas 

,apesar de alguns estarem desatualizados." 

 "1. Norteiam melhor o trabalho do professor; 2. Textos bons que auxiliam o 

entendimento; 3. Atividades que levam os alunos a buscar o conhecimento." 

 "1. Diversifica as atividades com diferentes gêneros textuais; 2. Organiza 

procedimentos metodológicos.; 3. Propõe aprofundamento e indicação de 

livros, filmes etc." 

 "1. Linguagem clara e objetiva; 2. Textos informativos, reportagens, artigos 

sobre os assuntos abordados; 3. Experimentos fáceis de serem realizados 

pelos alunos." 

 "1. Objetivo; 2. Trabalhoso; 3. Construtor de ideias." 

 "1. Fácil manuseio; 2. Bem ilustrado; 3. Ótimas sugestões de pesquisa e 

experimentos." 

 "1. Atividades diversificadas; 2. Muitos textos; 3. Atividades articuladas." 

 "1. Atividades diversificadas; 2. Muitos textos - proporcionando o 

conhecimento vários gêneros textuais; 3. Atividades articuladas e indicação 

de sites para pesquisa." 

 Vários experimentos. 

 "Qualidade visual (gráfica); - Diversidade de proposta (diferentes formas de 

abordarmos os conteúdos e desenvolvermos as competências); Diversidade 

de gêneros textuais." 

 O número de experimentos. 

 "Diversidades de atividades metodológicas; - Sites sugeridos; - Filmes 

sugeridos e as atividades de ‘O que Aprendi Sobre’.” 
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 "1. Proporciona ao aluno a observação e análise por meio da investigação; 

Construção de conceitos; Experimentação prática." 

 "Estimular o uso das tecnologias; Complementar as expectativas; Associar 

teoria e prática." 

 "1. Aparência; Diversificação de assuntos; Seleção de textos." 

 "1. Propõe experimentos; 2. Sugere fontes; Apresenta recortes de revistas, 

jornais e publicações sobre diversos assuntos." 

 "1. Propõe atividades práticas com a discrição das mesmas; 2. Permite ao 

aluno fazer interligações com o dia a dia; Sugere fontes de pesquisas e 

filmes." 

 "1. Clareza nas atividades a serem desenvolvidas passo a passo; 2. Atende a 

matriz de referência.; 3. Objetivos coerentes às atividades." 

 "1. atividades de aprofundamento (para saber mais) e aplicação de 

conhecimento; 2. Experiências de fácil realização; 3. Abordagem de situações 

cotidianas." 

 "1. Diversidade de gêneros textuais; 2. Propostas de pesquisas; 3. Produção 

de texto pelo aluno." 

 "1. Diversidade de gêneros textuais; 2. Pesquisas de sites; 3. Produção de 

textos pelo aluno." 

 "1. Textos contextualizados; 2. Determinadas pesquisas; 3. Experimentos." 

 "1. Vários experimentos práticos propostos; 2. Sugestão de sites e filmes 

interessantes; 3. Design atrativo - cores e figuras." 

 "1. Sugestões de diferentes formas de avaliação; 2. Presença de vários 

experimentos; 3. Orientação de sites e livros para pesquisa." 

 "1. Norteia o trabalho e unifica a rede; 2. Permite ampliar os conhecimentos 

por ser ‘flexível’; 3. Permite uma sequência didática através dos anos de 

escolaridade." 

 "1. A possibilidade de um trabalho mais dinâmico e interativo; 2. Propostas de 

atividades dentro dos procedimentos metodológicos; 3. Acessibilidade a todos 

os alunos." 

 "1. Preço acessível; 2. Boa estética; 3. Segue os pressupostos metodológicos 

da rede." 
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 "1. Experimentos; 2. Indicação de vídeos e filmes; 3. Possível de dar conta do 

conteúdo proposto para o ano." 

 "1. Bons textos; 2. Gráficos; 3. Tabelas." 

 "1. ‘Apostila’ única para o ano todo; 2. Atividades variadas (quanto à 

exploração das habilidades e competências)" 

 "1. Ajuda a direcionar a prática pedagógica; 2. Análise de textos, tabelas, 

gráficos, imagens; 3. Atividades práticas presentes." 

 "1. Ajuda direcionar as práticas pedagógicas; 2. Análise de tabelas e gráficos; 

3. Atividades práticas." 

 "1. Atividades experimentais interessantes; 2. Abordagem pedagógica 

diferenciada.; 3. Ilustração e estética." 

 "1. Atividades experimentais que estimulam os alunos; 2. Diversidade de 

atividades (diferentes gêneros textuais); 3. Sugestões de leituras, sites, 

documentários e filmes." 

 "1. Trabalho diversos tipos de linguagens: gráficos, tabelas, diversos gêneros 

textuais; 2. O material didático leva o aluno a construir o seu conhecimento de 

forma autônoma.; 3. Trabalho de forma satisfatória as habilidades e 

competências." 

 "1. Trabalha diversos tipos de linguagens, como gráficos, tabelas, diversos 

gêneros textuais, etc.; 2. O material didático leva o aluno a construir os seus 

conhecimentos de forma autônoma; 3. Trabalha de forma satisfatória as 

habilidades e competências." 

 "1. Sugestões de sites de aprofundamento; 2. Textos; 3. Pesquisas." 

 "1. Propostas de experimentos; 2. Pesquisas como forma de aprofundar os 

conteúdos; 3. Maior organização dos alunos." 

 "1. Oportuniza a pesquisa; 2. Propicia a inter-relação entre teoria e prática.; 3. 

Amplia o conhecimento." 

 "1. Sugestões; 2. Apresentação do material; 3. Organização/ Sequência 

didática." 

 "1. Textos; 2. Imagens; 3. Experimentos." 

 "1. Organizado; 2. Prático; 3. Investigativo." 

 "1. Pesquisador; 2. Prático, fácil de ser utilizado; 3. Organizado." 



252 
 

 "1. Os textos fragmentados (artigos e jornais, Charge); 2. As imagens; 3. 

Roda de conversa." 

 "1. Versátil; 2. Simples; 3. Flexível." 

 "1. Procedimentos metodológicos; 2. Imagens e questionamentos; 3. Tabelas, 

gráficos, imagens e produções de textos diversificados ajudando no 

desenvolvimento de habilidades." 

 "1. Imagens, questionamentos para levantamento de conhecimentos prévio; 

2. Procedimentos metodológicos de clara; 3. Maneira de desenvolver 

diferentes habilidades, na interpretação de gráficos, tabelas, imagens, 

produções diversificada de textos." 

 "1. Livro muitos textos tantas palavras; 2. Atividades práticas em grande 

quantidade; 3. Levantamento dos conhecimentos prévios bem estruturados." 

 "Estimula o uso das tecnologias; - Contempla as expectativas; Liga a teoria e 

a prática." 

 "1. Textos interdisciplinares - trazendo passado e contextualização dos temas; 

2. Atividades práticas; 3. Questões no início do capítulo fazendo referência ao 

cotidiano do aluno, auxiliando no levantamento de conhecimentos prévios." 

 “Atendimento as expectativa; - Atividades diversificadas; - Leituras 

diversificadas." 

 "1. Os experimentos, que enriquecem o aprendizado; 2. O livro Muitos Textos 

Tantas Palavras é excelentes; 3. O trabalho com pesquisas." 

 “Facilita a realização de pesquisas; - As experiências são diversificadas e 

tornam a aula dinâmica; - Os diferentes gêneros textuais são atuais e 

interessantes." 

 “Os alunos terem um material impresso com figuras, textos; Dar as linhas 

gerais do que deve ser ensinado em cada expectativa; Alguns textos que não 

levam a lugar algum.” 

 “Boas questões para levantamento dos conhecimentos prévios; - Instiga o 

aluno a pensar e construir o aprendizado.; - Direciona o professor e facilita o 

trabalho com as expectativas de ensino e aprendizagem na sua totalidade." 

 "Muitas sugestões de pesquisas; - Propostas de experimentos; - Textos 

contemporâneos e estímulo á leitura." 
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 "Atividades interessantes que estimulam a pesquisa.; - Rodas de conversa - 

Muito interessante para levantamento de conhecimentos prévios.; - Fotos 

interessantes e adequação as expectativas de ensino e aprendizagem." 

 "1. Experiências extraclasse: conteúdo; 2. Possibilidade de usar outros 

materiais para base teórica." 

 "Roda de conversa; - Experiências práticas; Temas abordados para 

pesquisa." 

 "1. Roda de conversa; 2. Experiências práticas com o AUTOLABOR; 3. 

Pesquisas solicitadas e extras." 

 "Sequência didática; Exercícios que exploram a criatividade do aluno; 

Pesquisas." 

 "Clareza nos textos apresentados. Os textos são de fontes diversas o que 

aprofunda o conhecimento adquiridos. Coerência; - Coloca a pesquisa como 

fator importante, já que o conhecimento está à disposição em todo o tempo se 

faz necessário o saber pesquisa." 

 "Propostas de pesquisas; Propostas de experimentos; Indicação de 

referências para aprofundamento dos conhecimentos." 

 "1. Todos os alunos tem material o que possibilita trabalhar as atividades com 

todos; 2. Alguns sites de pesquisa e vídeos são bastante úteis." "Indicação de 

filmes, sites e livros.” 

 “Incentiva os alunos a pesquisar para responder as questões; - Atividades 

diversificadas, como produzir jogos e documentário." 

 "1. Estímulo à pesquisa e autonomia; 2. Construção da aprendizagem a partir 

do conhecimento prévio e experiências vividos pelo aluno; 3. Textos e artigos 

atualizados retirados de revistas e sites." 

 "Ilustrações vivas e bem trabalhadas; permite boa visualização; Boas 

experiências práticas bem descritos nos passos a serem realizados; Permite 

um feedback mais claro pelo professor." 

 "Linguagem apropriada; - Material construído de acordo com as expectativas 

de aprendizagem; Contextualização." 

 "Norteador dos trabalhos; Aproxima os conteúdos das respectivas 

expectativas; - Proporcionar autônomos através das pesquisas." 
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 "1. Mobilização dos conhecimentos prévios dos alunos; 2. Trabalha a teoria 

socioconstrutivista; 3.Aborda os conteúdos através dos gêneros textuais." 

 "Obriga os alunos a construir o conhecimento; - Estimula à pesquisa; - 

Acompanha textos interessantes." 

 "Direcionamentos do conteúdo; - Sugestões para aprofundamentos (livros, 

videos...); Interdisciplinares." 

 “Contextualização; Permite a pesquisa; Permite discussões.” 

 “Boa diagramação; Viabiliza o desenvolvimento dos procedimentos 

metodológicos.” 

 “Boas sugestões para aprofundamento dos assuntos com sites, livros e 

filmes." 

 "Muitas aulas práticas; Atividades desafiadoras; Muitas pesquisas." 

 "Indicações de pesquisa e trabalho; Sites e endereços eletrônicos; Vídeos e 

atividades práticas." 

 "Diversidade de textos (gêneros textuais), que possibilitam a exploração 

bastante rica daquele conteúdo; Experimentos que podem ser realizados com 

materiais simples e, muitas vezes caseiros facilitando a execução do mesmo 

sem a necessidade de materiais." 

 "Experimentos variados; Textos diferenciados e informativos; Questões de 

''roda de conversa'' para levantamento dos conhecimentos prévios." 

 “Interatividade entre os alunos; Sugestões de sites; A sistematização dos 

conteúdos ao final de cada unidade." 

 “Sequência de conteúdo adequada; Conteúdo aberto a muitas possibilidades, 

dando liberdade para a escolha da forma de trabalho.; Referência para 

aprofundamento." 

 "1. O trabalho constante de pesquisar, pois o aluno habitua-se a procurar 

informações e conhecimento e não ser apenas observador; 2. As experiências 

são simples e fácil de serem realizadas; 3. Auxilia o aluno a demonstrar 

conhecimento, através de produção de texto, história em quadrinhos, folder, 

seminário e uso da multimídia." 

 "1. Facilita a organização do trabalho pedagógico; 2. Dá suporte à lição de 

casa; 3. Material de fácil compreensão e entendimento." 
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 "1. Facilita a organização do trabalho pedagógico; 2. Dá suporte à lição de 

casa; 3. Fácil entendimento." 

 "1. levantamento de problemas (roda de conversa); 2. Textos atuais (Temas 

atuais); 3. Exercícios práticos e exercícios." 

 "1. Espaço para realização das atividades no próprio livro, que realiza a 

atividade em sala; 2. Colorido, permite o aluno visualizar fotografias/imagens 

de seres vivos e ambientes. Desperta o interesse do aluno; 3. Traz sugestões 

de pesquisas e atividades para aprofundar os conhecimentos." 

 "1. Experimentos; 2. Sites sugeridos; 3. Alguns textos." 

 "1. Experimentos; 2. Alguns textos; 3. Sites sugeridos." 

 "1. Bons experimentos; 2. boas atividades; 3. Incentivo à participação dos 

alunos.” 

 "1. Oportuniza a pesquisa; 2. Os experimentos permitem uma rica vivência; 3. 

Dá margem para o aluno ir em busca de aprofundamento." 

 "1. Relação conteúdo versos cotidiano; 2. Construção do conhecimento.; 3. 

Alguns experimentos." 

 "1. Conteúdo diversificado e atrelado ao dia a dia do aluno; 2. Os textos 

coerentes ao conteúdo trabalhado.; 3. As referências com livros e sites de 

pesquisa." 

 "1. Abrange a totalidade; 2. Segue os pressupostos metodológicos; 3. 

Desenvolve o pensamento crítico e reflexivo." 

 "- Abordagem dos conteúdos, especialmente a maneira de como levantar o 

conhecimento prévio dos alunos; - Didática na organização das imagens, 

gráficos e quadros; - Foco na vivência prática, apesar de algumas vezes as 

atividades práticas se tornarem inviáveis." 

 "- Atividades investigativas; - Retomada (Roda de conversa); - Sugestões 

para aprofundamento do conteúdo." 

 "1. Atividades práticas; 2. Orientações e sugestões de sites para pesquisa; 3. 

Sistematização do conhecimento." 

 "Referências citadas anteriormente; Experimentos propostos; Textos de apoio 

e complementação." 
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 "Qualidade visual (gráfica); Diversidade de propostas (diferentes formas de 

abordarmos os conteúdos e desenvolvermos as competências e habilidades); 

Diversidade de gêneros textuais;" 

 "A apresentação dos temas; A proposta dos experimentos; A proposta de 

pesquisa de cada conteúdo." 

 "1. Sequência didática apresentada; 2. Pesquisas direcionadas ao conteúdo; 

3. Uso de filmes nas atividades do material didático.” 

 "1. Direcionamento dos conteúdos que devemos ministrar; 2. Oportunidade do 

aprender através da construção dos conteúdos; 3. Despertar a curiosidade 

que se contempla na busca de informações - pesquisa." 

 "1. Possui temas que despertam o interesse dos alunos; 2. Os textos e 

atividades apresentados são de fácil desenvolvimento pelos alunos; 3. 

Oferece vários sites, livros, filmes para melhor entendimento." 

 "1. Incentivo à pesquisa; 2. Experimentação; 3. Temas diversificados." 

 "1. Os temas abordados nas unidades estão diversificados e propõe relações 

de interdisciplinaridade; 2. Atividades experimentais propostas que promovem 

a curiosidade e observação; 3. Momento do material didático ‘o que aprendi 

sobre’ que contribui para trabalhos em grupo e estimulam a criatividade dos 

alunos." 

 "1. Prioriza a pesquisa; 2. Atende as expectativas de ensino e aprendizagem; 

3. Complementado pelo livro ‘Muitos Textos Tantas Palavras’ de forma muito 

boa." 

 "1. Boas rodas de conversa no início das unidades; 2. Uso de gráficos e 

tabelas; 3. Experimentos muito bons." 

 "1. Textos atuais com assuntos que fazem parte da realidade do aluno; 2. 

Experimentos que estimulam o aprendizado; 3. Exercícios que exploram as 

habilidades dos alunos e pesquisas que os motivam." 

 "1. Roda de conversa; 2. Textos informativos; 3. Pesquisas." 

 "1. Questões exercícios; 2. Dicas de experimentos e o passo a passo; 3. 

Textos e artigos de diferentes temas para leitura." 

 "1. Desenvolver a autonomia; 2. Pesquisas; 3. Experiências." 

 "1. Dá mais autonomia ao aluno; 2. Desperta a curiosidade e estimula a 

pesquisa; 3. Promove a socialização/integração." 
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 "1. Direciona as expectativas; 2. Estimula a pesquisa; 3. Usa diferentes 

estratégias de aprendizagem." 

 "1. Levantamento de conhecimento prévio; 2. Boas questões; 3. Textos 

diversos." 

 "1. Direcionamento das expectativas (organização); 2. Textos 

contextualizados; 3. Auxilia no planejamento e organização das aulas." 

 "1. Direcionamento das expectativas; 2. Textos contextualizados; 3. Auxilia na 

organização das aulas." 

 "1. Incentivo à pesquisa; 2. Observação como etapa inicial para a construção 

do conhecimento; 3. Levantamento dos conhecimentos prévios (roda de 

conversa)" 

 "1. Roda de conversa; 2. Muitos textos; 3. Experiências." 

 "1. ‘Clareza’: textos de excelentes informações; 2. ‘Qualidade’ textos que 

trazem preocupação com a qualidade da informação. 

 “3. ‘Ilustrativos’ textos que ilustram muito bem." 

 "1. Movimento do aprender - Roda de conversa - importante para a iniciação 

de um novo tema; 2. Livro Muitos Textos...Tantas Palavras - diversos textos 

itinerantes, inclusive para abordar temas transversais; 3. Material prático - 

AUTOLABOR (único recurso para experimentos), além é claro dos materiais 

trazidos pelo professor e alunos." 

 "1. Abertura para trabalhar com muitos outros materiais; 2. Ir e vir; 3. 

Utilização de experimentos de outras fontes." 

 "1. Flexibilidade nas abordagens dos conteúdos; 2. Aprender a aprender; 3. 

Diversidades de fontes informativas." 

 "1. Tem boa introdução aos assuntos; 2. É referência ao aluno; 3. Auxilia na 

lição de casa." 

 "1. Prioriza e incentiva a pesquisa e a observação (experimento); 2. Utiliza 

vários gêneros textuais; 3. Oferece várias possibilidades de leitura de 

imagens, esquemas, gráficos etc..." 

 "1. Definição de um currículo, propostas de conteúdos a serem desenvolvidos 

em cada ano do Ensino Fundamental, com sequência didática diversificada; 

2. Proposição, experimentos e textos diversos para apoio ao professor; 3. 

Sugestão de sites e outros materiais para aprofundamento." 
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 "1. Experiências; 2. Exercícios; 3. Textos complementares." 

 "1. Objetivo; 2. Incentiva a pesquisa/investigação; 3. Seleciona bons textos de 

divulgação científica." 

 "1. Qualidade do material papel e fato; 2. Contextualização; 3. Apresentação 

dos temas." 

 "1. Apresenta propostas de pesquisas; 2. Apresenta propostas de sites e 

filmes relacionados ao assunto estudado." 

 "1. Prático, pois facilita o preparo das aulas; 2. Mobilizador, pois possui 

atividades que levam os alunos a pesquisar algo mais; 3. Qualidade e 

pertinência dos textos, imagens e outros elementos." 

 "1. Norteador do processo de ensino/ aprendizado; delimitando o 

desenvolvimento dos conteúdos dentro do desejado; 2. Auxílio para o 

desenvolvimento dos procedimentos metodológicos da rede SESI; 3. Fomenta 

a análise crítico, a curiosidade, a discussão/ reflexão, a interdisciplinaridade, 

parcialmente, a contextualização.” 

 "Organização do conteúdo programático; Proposta de leitura." 

 "1) Textos orientados, principalmente no livro ‘Muitos textos’...; 2) Proposta de 

experimentos." 

 "1) Veracidade de textos e imagens; bastante atividades em dupla ou em 

grupo, permitindo a troca de ideias entre os alunos.; 2) Presença de gráficos e 

tabelas.; 3) Proposta de elaboração de textos: argumentativos, História em 

quadrinhos, informativos, etc." 

 "1) Bons textos; 2) Boas práticas; 3) Boa sistematização para o aluno." 

 "1) Conteúdo atualizado.; 2) Sugestões de livros, filmes, sites para pesquisa.; 

3) Retomada do conteúdo com as produções de textos e socialização das 

atividades." 

 "1) Bastante atividades.; 2) Muitas reportagens e textos científicos.; 3) 

Contém atividades práticas em quase todas as unidades." 

 "1) Direciona o conteúdo de forma a atender as expectativas.; 2) O livro 

‘Muitos textos tantas palavras’  e tem textos que complementam o material." 

25.2. Pensando na sua experiência com o material didático de Ciências da rede 

SESI-SP em sala de aula, cite (em ordem de preferência): 
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 "1. Não contempla todos os conteúdos do referido ano; 2. Poucas atividades 

de fixação; 3. Questões objetivas." 

 "1. Número de questões dissertativas e objetivas que propõe aos alunos; 2. 

Falta de textos explicativos para leitura e interpretação de estudos." 

 "1. Textos insuficientes que não desenvolvem o conteúdo satisfatoriamente; 

2. Exercícios fracos e poucos que não desenvolvem nem estimulam o 

potencial dos alunos; 3. Experimentos que não levam em conta o material 

disponível no AUTOLABOR são muito pouco interessantes" 

 "1. Sites inacessíveis, exercícios; 2. Vídeos inacessíveis; 3. Os experimentos 

que são relacionados ao AUTOLABOR que dificulta o trabalho do professor." 

 "1. Falta de textos informativos. (realizar); 2. Excesso de atividades práticas; 

3. Em especial, o livro do 8º ano está sobrecarregado de expectativas." 

 "1. Conhecimento Prévio (Questionamentos iniciais, difícil do aluno opinar); 2. 

Falta de Conceitos, Localização; 3. Falta de computador para os alunos 

pesquisarem no dia à dia(horário de técnico de informática diferente do nosso; 

Outros professores usando quando se é necessário usar;  " 

 "1. Alguns materiais apresentam problemas de impressão, faltando 

atividades; 2. Há um erro na imagem sobre sistema endócrino no material 

didático do 7º Ano página 84;" 

 "1. Poucas atividades (sem ser pesquisa); 2. Muita atividade para realizar em 

casa; 3. Dar continuidade às atividades, devido à não realização das 

atividades propostas para casa;" 

 "1. (Alguns) textos não são tão adequados; 2. Diagramação: algumas páginas 

contêm questões sem números, somente ‘bolinhas’; 3. Excesso de sugestões 

no final, poderia filtrar e depois, sugerir um ‘retorno’ das leituras (tipo ficha);" 

 "1. Alguns textos são insuficientes para o tratamento do tema; 2. Insuficiência 

de tempo para a realização de todas as atividades;" 

 "1. Sinalização dos exercícios; 2. Textos e atividades fora da realidade do 

aluno."; "1. Não aponta conceitos; 2. Capítulos inteiros mal organizados; 3. 

Falta de ligação entre as atividades de um mesmo capítulo." 

 "1. Não apresenta numerações nas questões, nem espaço para respostas 

(em algumas questões); 2. Sugere sites que, muitas vezes, não estão 
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disponíveis; 3. Apresenta questões, mas não traz as respostas para o 

professor, para que possamos discutir e tirar dúvidas." 

 "1. Introdução teórica; 2. Faltam atividades de fixação; 3. A linguagem 

empregada nem sempre é compreendida." 

 "1. O material apresenta muita informação sem a devida sustentação 

científica. Falta conteúdo científico; 2. Os sites indicados nem sempre estão 

acessíveis ou possuem navegação amigável; 3. Faltam exercícios que 

treinem enunciados. O conselho estadual de Educação orienta que os alunos 

façam tais exercícios." 

 "1. Texto técnico que explique o assunto estudado; 2. Estruturação de mapa 

conceitual; 3. Diversidade de exercícios complementares (Há muitas 

pesquisas)." 

 "1. necessidade constante de complementar a aula com textos extras sobre o 

conteúdo abordado; 2. Conceitos incompletos, o livro não garante a pesquisa 

e aprendizagem autônoma, ainda que exista a construção do conhecimento 

em sala de aula; 3. Na sugestão de bibliografia e outras referências são 

apresentados alguns links indisponíveis atualmente." 

 "1. Reposição de vidrarias como tubos de ensaio e laminas e lamínulas, que 

costumam quebrar mesmo cuidando bem, pois nos solicitam pedir para 

compra substâncias; 2. Quantidades de alguns materiais insuficientes que 

possibilita apenas que o professor manipule, ou demonstre." 

 "1. Pouco aprofundado; 2. conteúdo superficial para as atividades propostas." 

 "1. Pouco aprofundado; 2. Conteúdo mínimo para as atividades propostas; 3. 

Falta numeração nos exercícios e itens de exercícios." 

 "1. Faltam imagens das expectativas já montados; 2. Qualidade das 

imagens/papel." 

 "1. falta um livro do professor, com mais embasamento teórico sobre os 

temas; 2. As atividades não são numeradas e isso confunde os alunos; 3. Os 

sites (a maioria) sugeridos ao final dos capítulos ou estão obsoletos ou 

simplesmente não abrem.” 

 "1. Poucos textos e exercícios; 2. Espaços inadequados para respostas; 3. 

Dificuldades para que os alunos façam pesquisas de campo (Supermercados, 

postos de saúde etc.)." 
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 "1. Poucos textos e exercícios; 2. Espaços inadequados para os 

questionamentos; 3. Dificuldade para que os alunos façam pesquisa de 

campo (supermercado, entrevista com funcionários, postos de saúde...)." 

 Falta texto de apoio (mais). 

 É um material que tive contato no presente ano (2012) e possivelmente terei 

em um futuro próximo nas quais poderei colaborar. 

  "1. Falta de conteúdos/ conceitos/ textos. 2. Excesso de experiências que 

não são possíveis de serem feitas no tempo de aula.; 3. Excessivas 

indicações que precisam da sala de informática e/ou que não funcionam." 

 "1. Carência de conceitos básicos (explicitados) de forma objetiva e sucinta; 

2. Estabelecer uma linha do mais simples ao mais avançado na complexidade 

dos temas expectativas tralhadas.; 3. Objetivar a interdisciplinaridade de 

forma objetiva, unindo as diferentes áreas do conhecimento (nas disciplinas)." 

 "1. Material impresso de pouca qualidade; 2. Conteúdo minimizado e sem 

textos para auxiliar os alunos para estudo em casa; 3. Não prestigia ou 

estimula o aluno ser AUTODIDATA." 

 "1. Muitas atividades em grupo; 2. Atividades que exigem tecnologia que 

alguns alunos não têm; 3. Muitas pesquisas a serem entregues." 

 Não tem teoria (conteúdo teórico), experimentos devem ser revistos, 

atividades revistas. 

 "1. Poucos textos; Falta de resposta dos exercícios; Poucos exercícios." 

 "1. Respostas de algumas atividades; 2. Mais atividades de fixação; Textos de 

fundamentação." 

 "1. Ilustração pouco nítida; 2. Falta de mais imagens/ falta de exercícios de 

múltipla escolha; 3. Falta de organização dos itens das questões ex: questão 

1 abc... " 

 "1. Idas a locais de difícil acesso ou em busca de outros profissionais 

(exemplo centros de saúde); 2. Questões abertas nas quais se aceita mais 

uma resposta; 3. Textos enormes ou curtos de mais." 

 "1. Propõe experiências em excesso; 2. Está desatualizado; 3. Propõe 

entrevistas e trabalhos fora do contexto dos nossos alunos." 

 "1. Falta de exercícios de aprofundamento; 2. Assuntos são estanques, não 

há ligação entre muitos capítulos; 3. Textos atualizados." 
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 "1. Excesso de pesquisa e falta de espaço para anotações, principalmente 

nos livros de 8º e 9º anos; 2. Nível de algumas atividades não adequadas ao 

nível de escolaridade; 3. Tipo de atividade proposta. Algumas são 

inadequadas para a faixa etária não despertando o interesse." 

 "1. Imagens e gráficos de pouca qualidade; 2. Poucos textos conceituais para 

consulta e estudo dos alunos; 3. A organização das questões sem numeração 

atrapalha a orientação e localização dos alunos." 

 "Textos desatualizados e mal editados; Questões simplistas; Mal 

estruturados, as questões e as ‘subquestões’, se pode ser chamadas assim, 

não possuem sequência, são usados bullets." 

 "1. A falta de textos que tragam mais informações (tudo se deve pesquisar).; 

2. As (.) que deveriam ser letras como: a, b, c... e também que não tenham 

linhas no ‘movimento do aprender’; 3. Algumas pesquisas que devem ser 

realizadas na internet deve-se agendar com antecedência e em sempre 

temos o laboratório à disposição." 

 Faltam textos de cunho científico. 

 "1. Atividades incompatíveis com a idade/série; Falta de constante atualização 

das referências digitais; Necessidade de complementação dos conteúdos 

abordados." 

 "Há experimentos que não conseguimos fazer por causa da dinâmica da 

escola. o ideal seria preparar os experimentos à tarde (no dia anterior) para 

desenvolvê-lo de manhã com aluno. Mas não dá para fazer isso; Às vezes, dá 

impressão que certos conceitos das ciências não devem ser trabalhados 

(corpo humano - células, sistemas.) não há um direcionamento no Fazer 

Pedagógico sobre até que ponto a Rede SESI quer que vá.” 

 Há atividades que não são convenientes fazermos em minha escola (há 

muitas que pedem para vizinhança da escola p/ entrevistar)." 

 "Poucos textos explicativos; que introduzam e definam os conteúdos 

propostos nas unidades; Muitas atividades de pesquisa." 

 "Alguns sites que não abrem na internet” 

 "1. O material trás poucos textos e também poucos exercícios; 2. Os 

exercícios poderiam ter os itens a); b); c)..." 



 

263 
 

 "alguns assuntos não abordam cálculos (Não inseridos, porém o material não 

menciona); Alguns capítulos possuem exercícios muito repetitivos." 

 "1. Organização das questões por itens e não por letras; 2. Informações 

errôneas em alguns livros. Pouco espaço para responder as questões." 

 "1. Pouco conteúdo; 2. Desorganização; 3. Pouca orientação no próprio 

material." 

 "1. Tempo para organização (montagem e arrumação dos kits); 2. Algumas 

atividades propostas poderiam ser acompanhadas de exemplos para a 

preparação da mesma." 

 "1. Textos informativos (poucos); 2. Clareza em algumas atividades; 3. 

Superficialidade em alguns temas." 

 "1. Faltam mais textos referentes aos conteúdos; 2. Mais atividades de 

sistematização; 3. Clareza em algumas ilustrações." 

 "-Ausência de questões elaboradas; Carência de atividades desafiadoras, 

curiosidades; Ausência do livro Lúdico, imagens com um Layout modesto, (as 

capas poderiam ser mais audaciosas...)." 

 "Questões objetivas (ausência) e operacionais; Embasamento teórico; 

Imagens, gráficos, tabelas e conteúdo embutido nas expectativas (ausência)." 

 "Atividades práticas do livro do aluno (Movimento do aprender)." 

 "Falta de enumeração das questões por itens; os alunos sentem dificuldade 

na localização dos pontos; Poucos exercícios por unidade." 

 "Ordem dos conteúdos. Espaço com linhas para respostas.” 

 “Falta de base os conteúdos a serem desenvolvidos." 

 "1. Falta de conteúdo; 2.Falta de mais atividades.; 3. Poucos textos." 

 “Falta de base científica em texto para os alunos compreenderem e 

estudarem. Precisamos buscar os conteúdos e disponibilizar em textos para 

eles estudarem. (porém, isto foi compreendido de acordo com a proposta do 

material, no fato de dar autonomia ao professor).” 

 "Dependendo da escola falta de acesso ao material pedagógico, para acelerar 

em prática as sugestões; Falta de vários conteúdos. Muitas vezes não temos 

xerox para complementar  os vários conteúdos.; -Textos com realidades 

particulares onde o aluno não se" 
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 "1. Faltam textos científicos para sistematizar o desenvolvimento dos 

conteúdos conceituais; 2. Falta atividades para fixar o conteúdo conceitual; 3. 

Atividades que não estão de acordo com a realidade dos alunos." 

 "Questões às vezes repetitivas; Extenso em algumas unidades; 

Impossibilidade em acessar alguns sites sugeridos no material." 

 "1. A parte gráfica, alguns vieram com letras sombreadas; 2. Atividades, 

exercícios visando à estrutura das avaliações externas (fica até como 

sugestão), como o SARESP." 

 "Dificulta a autonomia de estudo do aluno; Dificuldade com as atividades 

práticas; As atividades que complementam o texto dificultam o 

desenvolvimento da teoria a que ele se propõe." 

 "1. Poucos textos que contemplam mais especificamente o conteúdo; 2. Não 

contempla alguns temas importantes para o ano/série; 3. Falta de atividades 

complementares." 

 "Dificuldade com as atividades práticas; Dificulta que o aluno estude de forma 

autônoma; As atividades complementares dos textos apresentados, ora são 

superficiais, ora de forma muito aprofundada em relação ao tema 

desenvolvido." 

 "1. Em relação à aprendizagem, é um material, fraco, com poucos avanços; 2. 

Repetição de modo exagerado de alguns assuntos e falta contemplação de 

outros; 3. Colocações, perguntas, textos não pertinentes à sequência 

estudada.”. 

 “Recebemos o material com atraso com meses de atraso (abril) até todos os 

alunos adquirirem já estamos terminando a 1ª Etapa." 

 "Revisão em alguns esquemas; Conceitos e definições; Lições de casa. Mais 

exercícios." 

 Algumas unidades abrangem "muitos conteúdos" englobados, 

impossibilitando o aprofundamento de todos no tempo hábil. 

 "-Falta de conteúdo (dos temas abordados); Falta de explicação detalhada da 

realização (execução) dos experimentos (mesmo no ‘Livro do professor’, 

material pedagógico, ...)" 

 "Conteúdo escasso; Atividades sem resposta, visto que, quando alguém 

monta uma questão ele o faz, pensando em uma resposta, deveria estar 
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limitado o que o autor queria ao fazer a questão, a variação de respostas são 

consideradas ou não pelo docente." 

 "1. Algumas experiências que os alunos têm dificuldade em encontrar 

materiais; Números nas questões do material." 

 "Poucos exercícios; Sites que não estão em atividade; Poucas ilustrações, 

figuras e imagens." 

 "1. Faltam conceitos dos textos científicos, das pesquisas científicas etc.; 

Faltam questões referentes aos conceitos acima citados." 

 "1. Falta de numeração das atividades; 2. Falta de conteúdo; Atividades 

difíceis para o nível ano dos alunos." 

 "1. Ordenação de questões e atividades; 2. Às vezes, os textos são muito 

complexos para faixa etária; 3. Algumas atividades (poucas) inviáveis para 

sua realização." 

 "1. Falta de textos de aprofundamento, sites citados indisponíveis.; 2. Falta de 

encaminhamentos de atividades de recuperação."  

 Falta espaço para registros  

 "1. Falta informação na realização de alguns experimentos -processo- passo 

a passo; 2. Textos informativos; 3. Conteúdo." 

 "1. Falta de textos específicos (científicos e com o que aparece em outros 

materiais didáticos, que trabalham a teoria); 2. Algumas atividades são pouco 

significativas e muito superficiais; 3.Erros em imagens e contradição em 

respostas de algumas atividades " 

 "1. Algumas atividades práticas sem tanta clareza para solução; 2. Não ter 

letras nos itens das atividades, pois prejudica na hora da correção, 

principalmente aqueles alunos que apresentam ter dificuldades de 

concentração; 3. Material do 8ºano com uma quantidade muito grande de 

conteúdo." 

 "1. Agrupamento de atividades como: seminário, pesquisa, debate, produção 

de vídeo no mesmo capítulo; 2. Falta de textos complementares; 3. Falta de 

exercícios complementares ( física e química)" 

 "1. Pouco conceito de alguns assuntos; 2. A quantidade de atividades 

propostas é pequena." 
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 "1. Não diria deficiência, pois nele estão contidas ideias que levam o aluno a 

pensar e construir; 2. Talvez o tempo seja insuficiente; 3. Se todas as aulas 

fossem dobradinhas, trabalharia melhor, mas nem sempre é possível." 

 “Alguns textos com vocabulário de difícil compreensão, precisando de auxílio 

de dicionário.” 

 "1. Parte teórica; Tempo hábil para desenvolver as atividades.; Alguns sites 

inativos." 

 "1. Parte teórica; 2. Tempo disponível para desenvolver as atividades.; Alguns 

sites desatualizados e outros com acesso negado." 

 Falta de sequência dos assuntos;  

 "- Escassez de sínteses de conteúdos e sistematização de ideias 

relacionadas às unidades; - Má distribuição das atividades proposta em 

relação ao tempo disponível para trabalharmos dentro de cada expectativa.” 

 "1. Textos antigos; Sequência ruim; Poucas informações." 

 "Textos de apoios (Números de textos para sistematizar e relacionar aos 

conteúdos); Atividades propostas para as quais há um tempo maior para a 

conclusão - atividades longas; Não há no momento outra citação." 

 Falta um pouco de conteúdo;  

 "Sites que não conseguimos acessar; Textos complexos para algumas 

atividades.” 

 “Organização das atividades, os exercícios das atividades sem numeração." 

 "1. Resumo síntese para o aluno; Exercícios de aprendizagem." 

 "1. Às vezes, as informações teóricas são insuficientes; Questões de múltipla 

escolha (Ausência); Erros de impressão e livros faltando páginas." 

 "1. Conteúdo teórico (ausência); 2. Exercícios de múltipla escolha (ausência); 

Problemas de impressão - algumas páginas não são legíveis." 

 "1. Falta de material de apoio - textos; 2. Só pode ser efetuado quando o 

aluno pesquisar na internet, pois não contam com acesso a livros disponíveis 

na biblioteca; 3. O material de apoio sempre oferecidos pelo professor que 

apesar do acesso às impressoras da escola, é difícil, pois a demanda é maior 

do que a disponibilidade já existente." 

 "1. Sequência didática lógica; 2. Textos conceituais para formulação do 

aprendizado." 
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 "1. Sugestões de respostas; 2. Resumo de conteúdos." 

 "1. Sugestão de respostas; 2. Resumo de conteúdo." 

 "1. Excesso de pesquisas; 2. Falta de comando no desenvolvimento das 

atividades experimentais; 3. algumas questões que não colaboram com o 

desenvolvimento do senso crítico do aluno." 

 "1. Poucos textos teóricos; 2. Falta de exercícios aplicados; 3. A sequência 

dos conteúdos apresenta ‘lacunas’ em algumas unidades." 

 "1. Insuficiência de esquemas e imagens; 2. Falta de questões de análise dos 

experimentos; 3. Insuficiências de textos, em determinadas atividades, para 

resolução de questões." 

 "1. Alguns textos com linguagem complexa para algumas séries; 2. 

Desequilíbrio entre os espaços (linhas) para respostas, ora extensos para 

pouca resposta, ora curtos para respostas extensas." 

 Poderia melhorar a quantidade de textos relacionados aos temas tratados. 

 "1. Textos distantes da realidade do aluno; Falta espaço para as atividades 

individuais; Falta de textos de conteúdo científico." 

 "1. Conteúdo; 2. Vários volumes ( Que tal volume único); 3.Falta de 

contextualização." 

 "1. Mistura de assuntos na mesma unidade e sem aprofundamento; 

2.Excesso de pesquisa.; Poucos exercícios e situação problema." 

 "1. Falta de atividades que estimulem a prática de avaliações tradicionais 

(provas); 2. Sugestão de atividades inacessíveis (o Laboratório de Informática 

Educacional não tem acesso ao Youtube, mas o material sugere a utilização); 

3. Atividades com metodologia mal ou não explicadas." 

 "1. Faltam questões objetivas; 2. Atividades práticas repetitivas; 3. Textos 

muito avançados para a faixa etária." 

 "1. Incompleto (Faltam questões); 2. Atividades práticas repetitivas; 3. Textos 

não conforme a idade série." 

 "1. Falta de texto base para consulta dos alunos; 2.Excesso de atividades 

diferenciadas para uma mesma expectativa, o que toma muito tempo de aula 

( dramatizações, discussões, produção de Histórias em quadrinhos,...); 3. O 

livro deveria apontar apenas expectativas, conteúdo e exercícios que se 
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espera que o aluno consiga resolver, pois as atividades devem ser planejadas 

e escolhidas pelo docente." 

 "1. Não possui numeração nos itens de atividades dificultando a correção oral 

e coletiva; 2. Algumas questões repetitivas; 3. Falta embasamento teórico 

para alunos com dificuldades." 

 "1. Excesso de pesquisas; falta de numeração das questões, faltam espaços 

para respostas; 2. Alguns textos estão desatualizados; 3. Alguns conteúdos 

não são adequados à idade /série dos alunos." 

 "1. Excesso de pesquisa falta de numeração nas questões, erros nas 

imagens; 2. Alguns textos estão desatualizados; 3. Muitos conteúdos não são 

adequados à idade/série do aluno." 

 "1. Especificidade em relação às expectativas; 2. Tempo hábil para o trabalho 

com o material didático em conjunto com livros didáticos; 3. Textos (alguns) 

longos e com questões superficiais." 

 "1. Textos longos e complexos em determinados anos; 2. Não consegui 

acessar nenhum endereço eletrônico proposto." 

 "1. Número excessivo de experiências; 2. Termos técnicos." 

 Falta de espaço para os alunos registrarem as respostas. 

 Gostaria que se possível, contivesse mais exercícios de fixação. 

 Nenhuma. 

 "1. As questões complexas, sem prévia pesquisa; Sites sugeridos estão 

bloqueados; Filmes que não estão disponíveis no acervo da escola." 

 "1. Poucas questões; A parte teórica poderia ser melhor trabalhada 

(aprofundada) 

 “Precisa de mais conteúdos de química." 

 "1. Excesso de experimentos; Pobre em textos para aprofundamento de 

conteúdos; Difícil acesso a sites citados." 

 "1. Excesso de experimentos; 2. Pobre em textos para aprofundamento dos 

conteúdos; Sites citados fora do ar (difícil acesso)." 

 "1. Falta de respostas num livro para o professor, pois percebo que algumas 

exposições dos alunos não tem um fechamento; 2. Enumeração das questões 

( a,b,c, ou 1,2,3...) ausência ou excesso de linhas.; Desatualização de sites ou 

não são permitidos no Laboratório de Ciência e Tecnologia." 
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 "Sites fora do ar; - Textos complexos para 6º e 7º anos; Organização das 

atividades com letras e números; Falta espaço para a realização das 

atividades." 

 "1. Faltam respostas em livro do professor, uma vez que as questões são 

muito abrangentes; 2. Ausência de linhas e numeração e excesso de linhas 

em outros casos. 

 Alguns gráficos e sites desatualizados." 

 "Requisitos do conteúdo; Experimentos muitas vezes não atende passo a 

passo; - Sistematização (sequencia didática) retomando e reorganizando as 

informações apresentadas durante o processo." 

 "1. Pouco aprofundado teórico; 2. Os links e sites sugeridos não abrem ou 

estão indisponíveis em sua maioria."; O material precisa ter mais atividades, 

tem unidades só com experiências; - Algumas experiências são difíceis de 

executar." 

 "Alguns textos que ‘Não levam a lugar algum’.” 

 “Não contemplar integralmente os conteúdos de cada expectativa, (deixa 

muita coisa de fora).” 

 “Atividades longas, que ocupam muito tempo e então não temos tempo para 

complementar.” 

 "-Alguns materiais de experimentos difíceis de serem adquiridos; Alguns sites 

e links desatualizados; Falta de letras e números nas questões, dificultando a 

correção." 

 “Alguns textos (com questões interpretativas) propostos são insuficientes para 

que os alunos consigam responder as questões de análise propostas. Por 

isso solicito que leiam em casa, acessando a internet, ou eu mesma 

disponibilizo através de cópias.” 

 "Falta de textos conceituais; Textos inadequados para a faixa etária dos 

alunos; Falta de espaço para responderem as atividades (Oitavo e Nono 

ano)." 

 "1. Bases teóricas; 2. Os sites oferecidos não funcionam (maioria); 3. Textos 

um pouco complexos para os alunos." 

 "Falta de texto relacionado ao conteúdo a ser trabalhado; Presença de 

algumas imagens que dificultam o entendimento dentro do contexto abordado; 
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Questões relacionadas aos conteúdos trabalhados que sejam específicas 

para retomada do assunto abordado." 

 "1. Faltam textos teóricos, conteúdos relacionados ao tema trabalhado; 2. 

Presença de algumas imagens que dificultam o entendimento e o 

reconhecimento dentro do contexto; 3. Questões relacionadas ao assunto 

trabalhado (conteúdos) que sejam específicos para retomada do assunto 

abordado." 

 "A forma como as questões estão numeradas; Ausência de questões 

objetivas; Algumas situações as atividades não se adequam ao nível de 

escolaridade dos alunos." 

 "Experimentos práticos: falta de clareza na explicação. Não faz uso do 

AUTOLABOR. Material indevido como soda caustica para 6º e 7º ano; 

Gráficos e tabelas com dificuldade de leitura devido cores parecidas.” 

 "Conteúdos fragmentados, que dificultam a sistematização em tempo hábil 

para cumprimento de todas as expectativas de ensino e aprendizagem;  

Atividades repetitivas e pouco estimulantes; Distribuição em quantidades 

equilibrada dos conteúdos durante os 4. " 

 "1. Nem todos os experimentos podem ser realizados, pois os materiais não 

condizem com o acervo; O mesmo acontece com os sites e livros sugeridos, 

os primeiros nem sempre, existem o segundo nem sempre estão disponíveis 

(não foram adquiridos na biblioteca; 2. Alguns livros contém muitas unidades 

e temos pouco tempo para desenvolver todas as atividades. Algumas 

unidades são quase que unicamente composta por atividades em laboratório, 

outras têm textos em  demasia ou 80%  de pesquisas; 3. Algumas unidades 

dificultam a sistematização dos conteúdos; Textos mais confundem do que 

auxiliam no desenvolvimento das atividades." 

 “Solicitar que os alunos realizam experiências em casa, ou seja, experiências 

longas e não ter todos os materiais solicitados no movimento para realizar 

alguns experimentos.” 

 “Organização gráfica. Os itens dos exercícios não são pontuados em a, b, c, 

d...”  

 “Não me abstenho.” 
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 "Artigos que necessitam ser atualizados; Todos os exercícios de 

aprofundamento; Alguns capítulos têm procedimentos práticos em excesso 

que muitas vezes não permitem que os cumpramos com a mesma qualidade." 

 "Movimento do aprender do 6º ano, página 87, atividade 02, o fragmento do 

texto Emprego de conservantes em alimentos repete as palavras condições 

de manuseio; -Sugestões de livros paradidáticos no espaço Saiba Mais, onde 

as editoras não disponibiliza." 

 "Falta de aprofundamento dos conteúdos; Embasamento teórico insuficiente; 

Textos inadequados para a faixa etária." 

 “Não existem.” 

 "Não há uma sequência didática na mesma unidade. Às vezes, não há 

conexão nos assuntos dentro de uma mesma unidade; Faltam definições para 

os alunos poderem rever para tirar dúvidas; Há muitas pesquisas e poucas 

atividades." 

 "Alguns links sugeridos estão indisponíveis; Experiências muito longas e em 

algumas unidades em número excessivo; Muita pesquisa/coleta." 

 "Quantidade muito grande de expectativas. Acredito que poderíamos 

agrupados; - Poucas gravuras; Poucos exercícios." 

 "Falhas na revisão de material, principalmente em imagens; Sites que não 

conseguimos acessar; Não há numeração nas atividades, o que dificulta a 

socialização correção com os alunos." 

 "Erros conteúdos de ciências; - Pouco aprofundamento em alguns conteúdos; 

Organização das questões por itens e não por letras." 

 "Faltam conteúdos, porém os mesmos são dados." 

 "Falta numeração dos subitens das atividades (precisa orientar os alunos 

falando de ‘bolinhas’ e não item a,b,..; Falta conteúdo." 

 Falta de um texto introdutório com conceitos mínimos de cada unidade. 

 Necessidade de textos iniciais com a discussão de alguns conceitos 

fundamentais para o desenvolvimento da unidade 

 "1. Sites desatualizados ou falta de tempo para os alunos acessarem na 

própria escola; Exercícios que não tendo ‘numeração’, ficam confusos para o 

aluno se localizar; O livro muitos textos ser único, penso que seria melhor 

aproveitado já incluso no movimento do aprender." 
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 "1. Erro conceitual nas figuras; Erros ortográficos; Erros de impressão." 

 "1. Erro conceitual nas figuras; 2. Erros ortográficos; Erros de impressão." 

 "1. Falta conteúdo específico; 2. Assuntos que apresentam somente 

atividades práticas." 

 “Faltam textos (informativos, conteúdos, definições, etc.).” 

 "1. Excesso de pesquisa; Erros de edição; Falta de textos de apoio e de 

atividades diversificadas." 

 "1. Muita pesquisa; 2. Erros de edição; Falta de textos de apoio e atividades 

diversificadas onde o aluno possa responder sozinho." 

 "1. Falta de conceito; 2. Questões muito difíceis (algumas); Em algumas 

unidades falta coerência nas atividades e aprofundamento nas expectativas." 

 Apenas alguns experimentos, ou seja, o material solicitado é de difícil acesso. 

 "1. Alguns experimentos; Questões que confundem os alunos; Atividades que 

não contemplam as expectativas." 

 "1. A sequência; 2. Alguns exercícios errados." 

 "1. 8º ano é muito extenso; 2. Sugestões de sites com textos não atraentes; 

Sugestões de filmes sem atrativo e de difícil com previsão." 

 "Poucos textos conceituais; - Dificuldade na identificação das questões devido 

ao fato de não haver marcação numérica ou alfabéticas (Ex: ""•Onde..?"", ao 

invés de, ""a)Onde..?"" 

 “Fragilidade do mesmo." 

 "1. Exercícios confusos quanto às orientações ou comando; 2. Alguns sites 

indicados para pesquisa e realização de atividades no Laboratório de 

Ciências e Tecnologia, não tinham acesso permitido ou não existem." 

 "Falta de uma sistemática para sua atualização anual; Experimentos não 

adequados para a faixa de idade a que estão propostos; Falta de conteúdo 

teórico que embase os temas propostos por unidade." 

 "Escassez de sínteses de conteúdos e sistematização de ideias relacionadas 

aos conteúdos das unidades; Má distribuição das atividades propostas em 

relação ao tempo disponível para trabalharmos dentro de cada expectativa." 

 "Poderia ter mais teoria para que os alunos pudessem se basear, num tipo 

introdução mais abrangente do tema da aula; Um pouco mais de clareza nos 

enunciados das atividades." 
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 "1. Falta de conteúdos no material didático; 2. Excesso de experiências, difícil 

de realizar, por falta de espaço e tempo para preparação anterior; 3. 

Entrevistas propostas de difícil acesso aos alunos." 

 "1. Falta de textos informativos mais específicos; 2. Exagero de experimentos 

que ficam inviáveis pensando no tempo e no uso do AUTOLABOR; 3. Muitos 

sites citados nos livros não estavam disponíveis." 

 Não encontrei deficiências no material. 

 "1. Diagramação das páginas, unidades muito longas enquanto outras muito 

curtas; Falta de espaço para registros." 

 "1. Algumas unidades abrangem muitos assuntos e se tornam longas; Em 

algumas unidades há muitas pesquisas de modo excessivo; Faltam algumas 

orientações no fazer pedagógico a respeito de alguns experimentos." 

 "1. Falta de numeração nas atividades; 2. Sites - mais sugestões, pois nem 

sempre se consegue acessar." 

 "1. Ausência de textos que aprofundem os conceitos em uma linguagem 

apropriada a faixa etária; 2. Poucas imagens chamativas (alguns até 

incorretas, como a do Sistema Endócrino).; 2. Poucos exercícios desafiadores 

( interpretação de situações problema)." 

 Grande número de pesquisas. 

 "1. Alguns sites não disponíveis; Alguns textos faltam aprofundamento; Não 

possui atividade de recuperação." 

 "1. Falta de conteúdo teórico; 2. Questões e situações que estimulam os 

alunos a pensarem criticamente." 

 "1. Não consigo baixar alguns sites indicados; 2. Pouco espaço e sem 

numeração as questões." 

 "1. Falta no final de cada unidade um esquema/síntese para conclusão; 2. 

Repetição das mesmas estratégias ao longo da unidade; Falta de adequação 

dos textos oferecidos a faixa etária do aluno." 

 "1. Não tem exercícios voltados para as provas externas; 2. Não varia os 

exercícios (testes/dissertativos).; 3. Vários textos sobre um mesmo tema, 

tornando o capítulo cansativo." 

 "1. Faltam algumas atividades sobre temas específicos; 2. Alguns sites 

indicados estão indisponíveis; 3. Alguns experimentos não são viáveis." 
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 "1. Ausência de definições conceituais. 2. Quantidade elevada de pesquisa 

em curto espaço de tempo; 3. Quantidade elevada de pesquisa em curto 

espaço de tempo no material didático no 9ºano." 

 "1. Atividades muito generalizadas para o entendimento do aluno; 2. Excesso 

de pesquisa." 

 "1. Sequência das expectativas; 2. Necessidade constante de material de 

apoio para complemento dos conteúdos/conceitos; 3. Excesso de pesquisa na 

mesma unidade." 

 "1. Poucos textos" 

 "1. Necessidade de alguns conceitos importantes para complementação do 

currículo; 2. Poucas figuras alunos gostam de imagens interessantes; 3. 

Sugestão de aulas práticas." 

 "1. Faltam questões reflexivas e de levantamento de hipóteses sobre os 

conteúdos trabalhados; 2. Alguns experimentos são complexos em vista da 

série/ano; 3. Não aprenda todos os conteúdos referentes às séries/anos." 

 Propostas de pesquisa na internet, que não podem ser realizadas 

coletivamente na escola. 

 "1. Muitos textos (reportagens) com dados de ano 2009 e 2010; previsões 

para 2011 e 2012, portanto desatualizado; 2. Experimentos de difícil 

execução; 3. Atividades difíceis de serem executadas: criação de blogs, 

produção de vídeo elaboração de folder (demanda muito tempo); entrevistas 

com profissionais." 

 "1. ausência de aprofundamento conceitual em relação aos temas; 2. Material 

de apoio do professor superficial, acredito que deveria ser ampliada as 

propostas de intervenção a ser realizada pelo professor; 3. Ausência de 

temas que compõe o currículo do ensino de ciências no Ensino 

Fundamental." 

 "1. Falta de Teoria; 2. Conteúdos Misturados, precisa de mais sequência; 3. 

Questões mais elaboradas, maior número de atividades." 

 "1. Falta ‘conteúdo’; 2. Os textos, apesar de bons são poucos; 3. Algumas 

atividades práticas são inviáveis." 

 "1. Poucos exercícios; 2. Não possui definições; 3. Alguns esquemas errados 

(que pedem correção)." 
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 Falta de conteúdos; (Introdução para o tema e ser estudado) 

 Algumas questões não possuem espaço para serem resolvidas. 

 "1. ‘Aleatoriedade’ na disposição dos conteúdos no material e ao longo dos 

anos/série, sem sequência didática e respeito à necessidade de prerrequisitos 

para o aprendizado (textos de apoio) - ocorre em alguns conteúdos; 2. 

Elevada complexidade da linguagem usada e amplitude (sem direcionamento) 

dos questionamentos, diminuindo a autonomia de aprendizado do aluno; 3. 

Emprego repetitivo de coleta de dados e atividades práticas em alguns e 

altamente dependente da estrutura extraclasse de uso comum e muito 

concorrida." 

 "1) Falta de Conteúdo; 2) Organização das perguntas como itens, sem 

sequência de numeração ou de marcadores." 

 "1) Diferente forma de organização nas questões a serem respondidas, 

confundindo os alunos, sendo expostas como itens e não como perguntas 

sequências (a,b,c ou 1,2,3...); 2) Ausência de linhas para responder as 

questões ou espaço insuficiente." 

 "1) O espaço para respostas de algumas questões ora são muito grandes e 

ora muito pequenos (organização das linhas); 2) Algumas imagens deveriam 

ter legendas para facilitar ao aluno responder as questões, por exemplo, as 

imagens de separar ação de misturas do 6º ano algumas imagens o aluno 

nunca viu.; 3) Alguns experimentos não dão certo, por exemplo como 

funciona uma estufa 7º ano ( talvez por causa do sal), outras precisam de 

muito espaço disponível e outras precisam que o aluno saia a campo." 

 "1) Pouco conteúdo.; 2) Muitas pesquisas atrapalham o andamento das 

aulas.; 3) Muitas atividades em grupo." 

 "1) Falta maior explicação (escrita) do conteúdo. Os alunos que não 

pesquisam não conseguem responder algumas questões.; 2) Fica muito 

amplo o conteúdo que se pode trabalhar." 

 "1) Exercícios com questionamentos diferentes com mesmas respostas.; 2) 

Falta de teoria para os alunos, interpretação, e responder sozinhos.; 3) 

Conteúdos misturados sem sequência." 
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 "1) Faltam conceitos ou textos que possibilite o aluno abstrair construir 

conceitos.; 2) Muita questão para pesquisar em casa o aluno não gosta.; 3) 

Experimentos que não podem ser realizados devido a falta de um laboratório." 

Justificativas da questão 26 

 Insuficiente. 

 Falta coerência muitas vezes nas atividades propostas. 

 Falta organização e coerência. 

 Está dentro da proposta da rede SESI. 

 Os conteúdos contemplam as expectativas de ensino e aprendizagem, porém 

são apresentados de forma aleatória sem considerar os prerrequisitos que 

são necessários para seu entendimento. 

 Com ressalva; há um grande "pulo" de um conteúdo para o outro. Não há 

ligação. 

 "falta um livro do professor, com mais embasamento teórico sobre os temas." 

 Em algumas expectativas não há coerência. Ex: modelos atômicos x 

daltonismo. 

 Concordo em algumas partes. 

 Falta o "básico" 

 Acredito que a sistematização é confusa. 

 Nem todas as atividades podem ser realizadas. 

 A organização, às vezes, não auxilia o desenvolvimento das atividades 

subsequentes. 

 Organizar melhor as "bolinhas" apresentadas nas questões. Colocar mais ou 

incluir as linhas p/ respostas. Indicar sempre consegue realiza-las sozinhas 

em casa. Indicar vídeos da internet, completos. 

 Porém, falta clareza. 

 Nem sempre sigo a sequência das unidades. 

 Há atividades que não estão de acordo com a realidade do aluno. 

 Nem sempre há coerência na sequência pedagógica. 

 Em algumas unidades, faltam coerência e encadeamento das atividades. 

 Concordo parcialmente. 

 Sim, as atividades estão de acordo com as expectativas da rede. 
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 Apesar das dificuldades de entendimento em alguns itens por parte dos 

alunos. 

 Com relação à organização acho difícil trabalhar com os exercícios sem 

numeração e linhas. 

 Assuntos se repetem em anos diferentes praticamente com a mesma 

abordagem; O livro do oitavo ano é muito extenso. 

 Alguns poucos exercícios não têm sequência adequada. 

 O aluno aprende conteúdos básicos para depois aprofundá-los. 

 Rever as sequências das expectativas. 

 Não se aplica para todas as atividades. 

 Acredito que é necessário rever algumas propostas. Existem muita pesquisa e 

ausência de conclusões conceituais. 

 Os livros do 6º ano são mais organizados. 

 Às vezes, é difícil compreender porque um determinado questionamento foi 

posto em uma unidade (objetivo do autor não é claro) 

Justificativas das questões 27 

 Totalmente desestimulantes e fáceis. 

 Nem sempre consegue realizá-las principalmente pela disponibilidade de 

tempo e interesse; 

  Alguns textos são um pouco inadequados; 

 Os estudantes não são capazes de realizá-las completamente. 

 Alguns alunos sentem dificuldades em pesquisar e resumir. 

 Muitas atividades são objeto de confusão. Os alunos necessitam de tutor para 

realizá-las. 

 Somente alguns poucos alunos apresentam dificuldades. 

 Falta o "básico" 

 Mas em algumas atividades existem pontos a serem revistos 

 Nem todas podem ser realizadas. 

 Algumas atividades são complexas e outras simples para o nível de 

escolaridade. 

 Problema parcial. 

 Mas, há uma porcentagem que encontra dificuldade. 
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 Algumas são avançadas para o nível de escolaridade. 

 Algumas questões não são adequadas. 

 Acredito que se poderia avançar mais. 

 Às vezes, falta vocabulário para o entendimento dos textos. 

 Algumas atividades não estão de acordo com a realidade do aluno. 

 Está um pouco abaixo do que trabalhávamos anteriormente. 

 Nem sempre já que tanto os alunos do 7º ao 9º ano conseguem realiza-las 

sem dificuldade. 

 Os alunos não compreendem o precisam fazer diante de certas atividades. 

 Nem todas as atividades. 

 Exceto alguns textos. 

 Falta de conteúdo aprofundado e excesso de atividades básicas. 

 Algumas atividades precisam de acompanhamento integral do professor para 

ser desenvolvidos. 

 Algumas atividades são complexas para a idade/série dos alunos. 

 Algumas atividades são complexas para idade série. 

 Não observei nenhuma atividade que não pudessem realizá-la. 

 Acho algumas perguntas um pouco confusas. 

 Apenas não concordo nos experimentos práticos com uso de material (soda 

cáustica) com alunos pequenos 

 Parcialmente, pois algumas atividades possuem nível muito elevado e outras 

simples. 

 Em partes. Algumas atividades exigem mais do que o aluno consegue fazer e 

os enunciados não facilitam seu entendimento. 

 Os alunos consegue realizar as atividades com a orientação dos professores. 

 Algumas não estavam de acordo. 

 Se os textos fossem mais adequados à faixa etária os alunos seriam mais 

estimulados. 

 A atividade sobre circuitos do 8º ano, os alunos conseguem realizá-las, mas 

tem dificuldade com os conceitos. Acredito que no 9º ano teríamos melhores 

resultados. 

 Algumas eles conseguem realizar e outras não. 
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 São atividades realizáveis pelos anos. 

 Os alunos apresentam dificuldade na leitura de artigos científicos ou 

jornalísticos muito técnicos sem prerrequisitos. 

 Alguns questionamentos são pouco claros quanto as respostas esperadas 

dos alunos." 

 Algumas atividades estão aquém do nível de aprendizagem. 

Justificativas da questão 28 

 As experiências não batem com o material disponível. 

 Os experimentos não batem com o material disponível. 

 Sim, sempre. 

 Menos do que poderia. 

 Precisa de apoio. 

 Em parte alguns experimentos podem ser feitos em casa. 

 Porém não temos laboratório. 

 "Possibilitaria caso houvesse em todas as unidades." 

 Algumas unidades não sugerem. 

 A prática fixa o teórico. 

 As atividades práticas devem ser revisadas. 

 Com o uso das atividades práticas o aluno se apropria mais facilmente de 

conceitos. 

 Há uma gama boa de experimentos. 

 Às vezes. 

 Falta só espaço físico. 

 Constantemente. 

 Em quase todos os capítulos há incentivo à prática. 

 Algumas atividades se repetem e os alunos tem dificuldade de compreendê-

las. 

 Não utiliza material do recurso que temos a disposição AUTOLABOR. 

 Praticamente todas as unidades possuem práticas. 

 As atividades podem ser realizadas em ala de aula. 

 São sugeridas experiências que necessitam do laboratório. 



280 
 

 Mas a proposta de práticas com materiais inexistentes no kit, arriscadas, 

pouco viáveis (carne em putrefação), repetidas atrapalham... 

Justificativas da questão 29 

 Poucos exercícios muito fracos e desestimulantes. 

 Nem sempre adequada e temos que mudar o experimento com o mesmo 

propósito; 

 Poucas atividades e mal formuladas. 

 Os alunos não conseguem realizar todas as pesquisas propostas. 

 O número é o ideal, mas o teor não é preferível ter menos, mas realizáveis. 

 Necessita ter mais exercícios complementares. Às vezes, os alunos 

apresentam dificuldades. 

 Com orientações e complementação do conteúdo pelo professor. 

 Sempre com intervenção do professor. 

 Em alguns temas, existem atividades em excesso para o mesmo tema. 

 Os alunos pedem por muito mais. 

 Poucos exercícios. 

 Faltam em algumas unidades e em outras são excessivas e sem condições 

de realização. 

 O número de atividades poderia ser maior e deveria trabalhar desde a 

localização até a análise e interferência. 

 Se forem trabalhadas na íntegra incluindo as implicações cotidianas os alunos 

não conseguem realizar algumas totalmente. 

 8º ano é muito extenso 

 Algumas muito repetitivas. 

 Porém, alguns encontram dificuldades, pois falta clareza. 

 Porém, existe a necessidade de se complementar com outros exercícios; 

Existe, acredito a necessidade de exercícios para aplicação de fórmulas. 

 Poucas atividades. 

 Faltam atividades. 

 Dificuldade quanto à quantidade de experimentos apresentados e dificuldade 

no desenvolvimento. 

 Quantidade de experimentos e dificuldade no desenvolvimento. 
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 São poucas atividades e exige pouco. 

 Pode ser, mas pede atividades que muitas vezes não são compatíveis om a 

realidade local. 

 Podem ser implicados e diversificados  

 Faltam questões de múltipla escolha. 

 Faltam exercícios variados. 

 Existem atividades que precisam ser reformuladas, precisam ser mais 

desafiadoras. 

 Alguns conteúdos deveriam ter exercícios aplicados, como no 9ºano. 

 Em algumas, unidades/ ano é adequado outros não. 

 Nem sempre. 

 Muitas atividades para mesma expectativa. Faz-se muito com pouca 

qualidade. 

 Faltam atividades para fixação dos conteúdos. 

 Faltam atividades de fixação do conteúdo. 

 Concordo parcialmente, o único problema é com relação aos experimentos. 

 Faltam atividades, principalmente de aprofundamento. 

 Algumas atividades se repetem e os alunos tem dificuldade de compreendê-

las. 

 No geral, o número é a sequência das questões são adequadas à 

aprendizagem. 

 Algumas atividades necessitam de auxilio do professor. 

 Algumas atividades necessitam de auxílio do professor. 

 Pois, alguns livros possuem número exagerado de unidades e atividades 

repetitivas. 

 Algumas unidades possuem muitas atividades e nem todas são facilmente 

compreendidas pelos alunos. 

 O livro do 9º ano poderia ter mais atividades já o do 8º ano ele é completo. 

 Tem Capítulo que tem sua atividade prática e nada de teoria. 

 Poderia ser maior. 

 Conseguem realizá-las (90%) em alguns casos não fazem relação teoria com 

a prática. Ex: Circuitos 8º ano, Densidade 6º ano, Hidrostática 8º ano. 
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 Poderia haver mais exercícios e menos textos (já que temos o livros Muitos 

Textos...Tantas Palavras). 

 Em algumas unidades sim. Em outras não. 

 Os alunos conseguem realizá-las, porém, penso que é preciso rever as 

propostas. 

 Acho que tem poucas atividades. 

 Deveria ter mais exercícios principalmente no material do 8º ano. 

 A repetição de práticas dependentes do extraclasse torna difícil a realização. 

 Quanto ao número tudo bem, mas muitas questões os alunos não conseguem 

realizar porque não são muito claras. 

Justificativas da questão 30 

 Entendem, mas fica faltando conteúdo. 

 Algumas atividades os alunos apresentam mais com dificuldade. 

 "Claramente" não, temos que intervir sempre. 

 Somente em algumas questões. 

 Nem sempre eles entendem. 

 O professor complementa o assunto tratado. 

 E o que não ficar claro, o professor esclarece. 

 Frequentemente precisam de orientação do professor e uso do dicionário. 

 Muitas vezes, precisa-se introduzir o tema com teorias para familiarizá-los. 

 É necessário explicar o que a atividade requer. 

 Sempre há dificuldades faz parte do processo de aprendizagem. 

 A linguagem compreende, mas a proposta não. 

 Tenho que ajudá-los sempre. 

 Algumas atividades não deixam claro para o aluno o que deverá ser feito. 

 No entanto, em alguns casos há dificuldades no entendimento dos comandos. 

 Ás vezes, os alunos não compreendem o que se pede. 

 Muitas vezes auxiliados pelo professor. 

 Falta clareza. 

 Às vezes, o vocabulário usado precisa ser explicado. 

 Algumas vezes é necessária a mediação. 
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 Nem sempre a proposta e clara. 

 Às vezes temos que explicar o enunciado. 

 Em algumas atividades sim, outras não. 

 Tenho que explicar o comando. 

 Nem sempre. 

 Em algumas situações não. 

 A professora precisa ampliar o tempo de pesquisa e utilização do dicionário. 

 Na maioria das vezes tenho que interpretar com eles. 

 Muitas delas com a intervenção do professor. 

 Textos nem sempre adequados à faixa etária. 

 Nem sempre, ás vezes, é preciso ajuda do professor para interpretação. 

 Nem sempre às vezes, é preciso ajuda do professor. 

 Parcialmente, pois em algumas atividades o comando não é claro. 

 Nem sempre. 

 A linguagem informal e às vezes técnica está adequada à faixa etária dos 

alunos. 

 O aluno que possui alguma dificuldade de aprendizagem apresenta certos 

limites em algumas das atividades propostas. 

 É interessante ampliar o vocabulário do aluno. 

 Sempre leio e explico no coletivo, principalmente nos 6º anos. 

 Alguns textos são de difícil entendimento e em muitas questões a linguagem 

não é clara. 

 Os textos são claros. 

 Precisam de auxílio. 

 Alguns textos são muito complexos para faixa etária. 

 Como já dito a linguagem permite pouca autonomia discente. 

Justificativas da questão 31 

 Isso só é possível com complemento do material. 

 Completo com meus materiais. 

 Sim, tanto que este ano utilizei a "robótica" nas aulas de física; 
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 Mas não tenho conhecimento das expectativas dos colegas devido à falta de 

tempo e oportunidade para discussão; 

 Sim, com outras disciplinas, principalmente geografia. 

 Não vejo como! 

 Sim, mas ainda não temos essa cultura totalmente disseminada. 

 Realizei atividades interdisciplinares, porém para realização das atividades os 

professores precisaram complementar o conteúdo, pois os alunos não tinham 

prerrequisito para realização das atividades propostas. 

 Alguns temas estão no material de outras disciplinas possibilitando. 

 Temos falta de tempo com os colegas para desenvolver a 

interdisciplinaridade. 

 Há possibilidades de fazer a interdisciplinaridade. 

 Em partes não totalmente. 

 Em todas as áreas. 

 Principalmente com geografia, história e artes. Português através dos muitos 

textos. 

 Sim, relacionadas principalmente à matemática, geografia, arte e história. 

 Geografia, por exemplo, no assunto recursos energéticos. 

 Poucas vezes. 

 Quando abordo o conteúdo formação do solo é esperado que se trabalha com 

geografia . 

 Embora implícito às vezes. 

 Em algumas atividades sim. 

 É possível trabalhar interdisciplinarmente, porém o material não deixa 

explicito na proposta. 

 O conteúdo é específico. 

 Sem reclamações. 

 

Justificativas da questão 32 

 

 Os sites não são possíveis de acessar nem blogs. 

 Inacessíveis para a maioria. 
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 Nem sempre fácil de serem encontrados, sites desatualizados. 

 Algumas não foram possíveis acessar. 

 Às vezes, não são encontradas. 

 Sites que não são encontrados, falta de apoio. 

 Não. Este é o ponto. Precisa constar no material o suporte científico. 

 Algumas são difíceis de encontrar, principalmente os vídeos. 

 Utilizei várias referências indicadas, porém alguns links e documentários 

estavam indisponíveis. 

 Algumas desatualizadas. 

 Há erros. 

 O SESI poderia ter um acervo com referências citadas, pois os alunos têm 

muita dificuldade em comprá-los. 

 Em geral não são encontradas. 

 Muitas referências não conseguem acessar. 

 Alguns sites não podem ser acessados. 

 Alguns links não "entram" da forma que estão relacionados nos livros. Temos 

que fazer adequações. 

 Alguns sites não são encontrados 

 Em alguns casos não temos acesso aos materiais. 

 Nem sempre os sites são acessados facilmente. 

 Sim, são de qualidade, porém, há dificuldades na disponibilidade dos sites. 

 Nem sempre. 

 Alguns sites não apresentam acesso. 

 Alguns sites não podem ser acessados. 

 Porém, nem sempre conseguimos consultar. 

 Há algumas difíceis de encontrar. 

 Nem sempre conseguimos acessar o material indicado. 

 Existem sites que não são disponibilizados. 

 Nem sempre. 

 Existem fontes desatualizadas. 

 Não são facilmente encontradas (minoria das vezes). 
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 Seria interessante que a própria rede SESI-SP enviasse para escola todos os 

filmes, livros revistas, etc... que são indicados no material didático porque as 

vezes é difícil de encontrar algumas referências. 

 De qualidade sim, mas com relação aos sites nós encontramos dificuldades, 

alguns não são autorizados no Laboratório de Ciências e Tecnologia. 

 Muitas vezes os sites são desatualizados e nem estão mais no ar, além de 

não ser possível acessá-los da escola. 

 Muitas vezes não estão disponíveis  

 Nem sempre encontradas. 

 Alguns sites não são de fácil acesso. 

 Alguma não é possível encontrá-las. 

 Às vezes alguns sites, não estão disponíveis.  

 Nem sempre são facilmente encontrados. 

 Parcialmente, pois alguns sites já foram excluídos. 

 Nem sempre. Nem mesmo no acervo da escola (biblioteca) ou internet.  

 Às vezes, o site não abre. 

 Não conseguimos ter acesso a vários sites e lições sugeridas. 

 Nem sempre conseguimos acessar os sites sugeridos. 

 Apenas alguns sites. 

 Alguns sites não são, ou seja, não estão mais disponíveis. 

 Nem todas. 

 Muitas das citações não são de fácil acesso como as referências 

relacionadas. 

 Alguns textos são bastante antigos, não despertando interesse aos alunos. 

 Os sites indicados no material não podem ser acessados (a grande maioria) 

 Algumas não estão disponíveis na web. 

 Alguns links não existem ou não abrem. 

 Nem todas as referências estão acessíveis. 

 Muitas referências bibliográficas/internet já não são mais acessadas, estão 

fora da net. 
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Justificativas da questão 33 

 Quem desperta é o professor não o livro. 

 Sim, mas pela falta de prática dos alunos inda temos dificuldade nesta área; 

 Nem todos os assuntos; 

 Menos que poderia; 

 Em algumas situações; 

 Às vezes, os alunos se sentem perdidos! 

 Somente em parte dos alunos. 

 Em parte, pois nem todos os alunos possuem  essa habilidade. 

 O material estimula a coleta de dados pelos alunos. 

 Em alguns que tenham afinidade com a disciplina. 

 Não os alunos encontraram muitas dificuldades. 

 Se eles não pesquisarem terão dificuldades, em realizá-las. 

 Há alunos que não pesquisam 

 Alguns temas sugerem várias pesquisas ficando cansativo para o aluno. 

 Em um grupo positivamente. 

 Os alunos desenvolvem o hábito da pesquisa. 

 Número excessivo de pesquisas e assuntos não atraentes a faixa etária. 

 Número excessivo de pesquisas, e há necessidade de adaptações. 

 Não de todas. 

 Nem todas as propostas estimularam os alunos. 

 Nem sempre. 

 Em parte, não todos. 

 Algumas vezes sim outras não. 

 Algumas vezes sim, outras não. 

 Com o uso do AUTOLABOR. 

 Devido às inúmeras atividades práticas e questões cotidianas. 

 Voluntariamente não. 

 Excesso de pesquisa está criando aversão nos alunos. 

 Na maioria dos alunos.  

 Em todos os momentos. 

 Não modificou a postura dos alunos que não gostam de pesquisar. 
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 Os alunos ficam motivados a pesquisar.  

 A roda de conversa já desperta esta vontade.  

 Para os alunos do período integral eles não realizam pesquisa em casa, 

somente na escola. 

 Tudo depende do assunto abordado. 

 Sem dúvida, são propostas de várias pesquisas. 

 Os alunos precisam do incentivo do professor mesmo assim. 

 Em alguns. 

 Quando a atividade não é repetitiva, sim! 

 Esse interesse deve surgir espontaneamente no aluno e a proposta que se 

entende no material é que essa pesquisa é obrigatória e contínua. 

 Acredito que muitos alunos sim, e outros pela necessidade. 

 

Justificativas da questão 34 

 A melhora deve-se ao esforço do professor no material complementar. 

 Com relação à organização e lição de casa sim. 

 Com material de apoio sempre há evolução do aprendizado. Podemos 

melhorar. 

 Para realização de atividades práticas e teóricas o material foi um suporte 

para os alunos. 

 Em alguns que tenham afinidade com a disciplina. 

 Pois, minhas práticas anteriores também eram eficientes. 

 Minha entrada na empresa foi após a utilização do material didático, mas 

meus colegas alegam que sim. 

 Os alunos que possuem condições de continuar o trabalho de pesquisa em 

casa melhoram muito. 

 Não lecionei antes da utilização do material. 

 Principalmente pela diversidade de gêneros textuais oferecidos. 

 Como utilizar somente este ano, não pode estabelecer tal comparativo. 

 As práticas anteriores já contribuem para uma boa aprendizagem. 

 Organiza melhor o estudo. 
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 A busca autônoma dos conteúdos favorece a compreensão dos conteúdos. 

 Não tenho subsídios para informar. 

 Comparando com os anos anteriores, verifica-se que em algumas 

expectativas houve melhora no aprendizado após a utilização material, em 

outras não. 

 Penso que depende mais do professor do que do material didático. 

 Trabalho no SESI há 8 meses, mas acredito que sim. 

 Não tive experiência anterior. 

 Porque norteou meu trabalho e referência para o aluno. 

 Porém, desde que entrei para a rede SESI os alunos trabalham com o 

material, o qual traz um referencial passa os alunos. 

 Concordo mas foi necessário muito complemento no material para manter o 

padrão de aprendizagem. (Por parte do professor). 

 Acho que em geral continua a mesma coisa. 

 Avanço significativo no aprendizado. 

 Acredito ser a mesma, facilitou a padronização em sala. 

 Trabalhei com FUND II, apenas esse ano. 

 Houve um progresso no aprendizado dos alunos depois da introdução do 

material didático. 

 Melhor organização, pois a proposta ficou mais clara para os pais. 

 Antes do material o uso de textos diversificados figuras, esquemas etc. era 

mais limitado devido à restrição de cópias. 

 Houve mudança significativa, porém os alunos ainda precisam avançar no 

sentido de atender a dinâmica do material. 

 Muito relativo, depende da maneira em que o professor da aula. 

 É um grande auxílio, não há dúvida quanto a isso; mas precisa ser adequado! 

 Não trabalhava na rede. 

Justificativas da questão 35 

 A melhora deve-se ao comprometimento do professor. 

 Depende a que se refere "qualidade" 

 A qualidade se manteve, só ficou mais diversificada; 
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 O trabalho que vinha sendo realizado também era bom. 

 Não. Houve mais trabalho sem aumento da qualidade. 

 O professor com ou sem material precisa estudar e qualificar bem suas aulas. 

 As atividades e experimentos propostos auxiliam nas aulas. 

 Sim. Até mesmo por relatos dos alunos e repetição dos experimentos na 

mostra cultural. 

 A qualidade se mantém. 

 Não pude ter esta leitura em relação à qualidade. 

 Creio que o professor teve que mudar de uma forma ou de outra sua maneira 

de apresentar seus conteúdos. Só não concordo plenamente devido a 

abertura que as atividades dão para o professor. Alguns se aprofundam em 

um tema e outro não. Deveria ter um maior direcionamento. Obs: Trata-se de 

um material de boa qualidade, só necessita de algumas adequações. 

 A qualidade se perde no momento que o professor deve aparar as "arestas" 

do livro. 

 O trabalho com o material foi mais bem direcionado. 

 Possuir um material didático me traz mais segurança em relação ao trabalho 

e o aluno consegue se organizar melhor. 

 O professor dispõe de parâmetros conceitos para autoavaliação. 

 O trabalho já tinha qualidade o material didático trouxe um norte de 

sequências de conteúdos na rede escolar. 

 Não sei afirmar. 

 A qualidade do trabalho do professor não depende do material. 

 Há professores que se preocupam em se atualizar e especializar-se e outros 

que não se importam. 

 Tenho algumas dividas quanto a isso, mas acredito que sim. 

 Falta adequação/qualidade. 

 Não tive experiência anterior. 

 O material didático proporcionou um trabalho diferenciado. 

 O material didático proporcionou um trabalho diferenciado. 

 Pude dinamizar minhas aulas. 

 Aumentou minha autonomia com pesquisas práticas entre outras. 
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 Pois traz o aluno como protagonista no ensino aprendizagem. 

 Em algumas situações. 

 As novas atividades enriqueceram e diversificaram as aulas. 

 Oferece muitas estratégias de ensino e atividades diversificadas. 

 Não acredito que o trabalho do professor seja direcionado pelo material 

didático, pois este é só uma ferramenta para auxiliá-lo. 

 Agora consigo trabalhar os conteúdos através de uma sequência didática. 

 Estou muito satisfeita com o material. Os alunos também ao realizarem o 

SARESP (super. adequado). 

 O material garante a Retomada, Verificação dos conhecimentos prévios, 

problematização, etc... 

 Acrescentou na qualidade da aula. 

 Desde que o professor esteja aberto a acrescentar (complementando) 

conteúdos/novas atividades. 

 O material enriqueceu o meu trabalho, com a introdução de novos textos, 

imagens, pesquisas... 

 Sim, pois o material constitui um subsídio ao trabalho do professor. 

 É um grande auxílio, não há dúvida quanto a isso; mas precisa ser adequado! 

 Não trabalhava na rede. 

 

 

 

ANEXO E – Núcleos de significação, indicadores e pré-indicadores das 

Justificativas das questões 17 a 35 dos gráficos do questionário do anexo B 

 

Núcleo de Significação da questão 17 

Núcleo 1: Os aspectos positivos e negativos do material didático de Ciências 

Indicadores Pré-Indicadores 

Aspectos positivos 

do material 

(...) possibilita a investigação (..) orienta as ações do 

professor. 
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didático (...) traz atividades significativas e que fazem o estudante 

buscar soluções (...) 

O material é bom em questões de qualidade gráfica, uso de 

imagens, gráficos, esquemas e na diversidade de gêneros 

textuais.(...) 

(...) as atividades propostas aos alunos proporcionam o 

desenvolvimento de competências e habilidades (...) 

Contempla as expectativas de ensino e aprendizagem. 

Está de acordo com os referenciais curriculares (...) 

Trata-se de um instrumento de apoio que não ganha o real 

sentido quando aplicado como tarefa. Necessita da 

mediação do professor na aplicação dos procedimentos 

metodológicos. 

 

O material é um bom organizador e sistematizador de 

atividades que proporcionam uma sequência didática para 

promover a aprendizagem (...). 

O material é bom no sentido de levar os alunos a pesquisar 

(...) 

Aspectos 

negativos do 

Material didático 

(...) feito sem (...) levar em conta a realidade da escola (...) 

A apostila tem somente exercícios e muito conteúdo teórico. 

Há pouco conteúdo teórico, o material conta apenas com a 

pesquisa individual sobre cada tema em outros meios. 

Muitos experimentos são de difícil execução e poderiam ser 

substituídos por outros mais simples e com os mesmos 

objetivos. Algumas atividades são inviáveis. (...) 

O material é muito bom, pois contempla em sua sequência 

didática a diversidade de propostas metodológicas 

explorando várias linguagens. Por outro lado o material 

apresenta excesso de propostas em relação a um 

determinado tema e falta de outros no desenvolvimento das 

unidades. 

Os experimentos são bons, enquanto alguns textos ou são 
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fracos demais ou avançados demais. Faltam imagens 

atrativas. Os exercícios são muito simples. 

Os experimentos são bons, enquanto alguns textos ou são 

fracos demais ou avançados demais. Faltam imagens 

atrativas. Os exercícios são muito simples. 

As atividades práticas são interessantes bem como as 

atividades propostas, mas há deficiência em relação à parte 

conceitual dos assuntos. 

Falta um livro de consulta ou apoio. As atividades propostas 

que são boas.  

Falta o livro de apoio (Teoria) o nosso seria o de atividades. 

Falta conteúdo 

(...) faltam exercícios que promovam a preparação dos 

alunos para as avaliações externas (SARESP, ENEM, 

VESTIBULARES). 

Faltam mais questões; selecionar melhor as experiências 

(atividades práticas); Textos de acordo com a faixa etária; 

Espaços adequados para as respostas. 

Faltam, questões que levem os alunos a pesquisar, 

relacionar e concluir. Selecionar melhor as atividades 

práticas (não repetir dentro de um mesmo objetivo). Textos 

adequados à idade/série e espaços adequados para 

respostas (não sobrando nem faltando) 

Deveria conter textos e situações problemas mais 

específicos ao conteúdo trabalhado em algumas 

expectativas. 

Falta conteúdo para o aluno. 

Precisaria complementar as expectativas de ensino e 

aprendizagem de forma mais ampla. 

Faltam textos informativos ou expositivos, conteúdo. 

Faltam textos de apoio, com o conteúdo explicado de 

maneira didática. 

Falta conteúdo 
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O que me falta, e aos alunos também, são textos científicos 

conceituais, relacionados ao gênero. É importante que o 

professor selecione esses textos, mas o trabalho docente e o 

estudo dos alunos seriam facilitados se, em cada expectativa 

trabalhada, conteúdos conceituais aparecessem no livro 

Movimento do Aprender. A inclusão desses textos científicos 

não deve ser temida, porque os professores do SESI 

continuariam a complementar os recursos didáticos com 

tantas outras ferramentas - como bem sabemos ser a 

orientação que recebemos constantemente em formações, 

como bem sabemos ser um princípio de rede. O material 

didático é uma ferramenta que auxilia a mediação do 

professor entre o conhecimento e os alunos. 

(...) falta de ambiente de pesquisa na internet para todos os 

alunos. 

O material precisa de conteúdo. 

Faltam textos que possibilitem os alunos abstraírem 

conceitos, questões mais diversificadas e avaliar algumas 

atividades propostas que são difíceis de serem realizadas. 

 

 

Núcleo de Significação da questão 18 

Núcleo 2: Os recursos e a estrutura que a minha escola tem para realização das 

atividades propostas pelo material didático de Ciências. 

Indicadores Pré-indicadores 

Na minha escola 

tem todos os 

recursos que 

preciso para 

realizar as 

atividades do 

Uso a sala de informática, realizo em sala de aula atividades 

experimentais com recursos do Laboratório Didático Móvel e 

do meio ambiente, pois levo para a sala esse material e 

realizo com eles. 

A escola possui equipamentos e materiais disponíveis para a 

realização dos experimentos o laboratório de informática e a 
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material didático 

de Ciências 

biblioteca para coleta de dados. 

Possui laboratório com materiais para experimentos 

(Laboratório Didático Móvel) e laboratório de ciências e 

tecnologia. 

Temos todos os materiais necessários para as práticas e 

atividades propostas. 

Os laboratórios de química e biologia são completos, o de 

física não está totalmente completo, mas os materiais 

existentes são suficientes para possibilitar o desenvolvimento 

do trabalho. 

Utilizo várias vezes o Laboratório Didático Móvel para os 

experimentos, além de pesquisas na sala de informática sobre 

os assuntos abordados. 

Na medida do possível. O laboratório é itinerante. Quando 

possível marco (agendo) no (laboratório) de informática. 

Utilizo constantemente em minhas aulas o Laboratório 

Didático Móvel, a biblioteca escolar, o laboratório de 

informática e outros como Data Show, vídeo e mapas             ( 

Citologia, botânica e de zoologia). 

Por ser uma escola nova, a equipe gestora está sempre 

atenta as necessidades de materiais. 

Possuímos o Laboratório Didático Móvel e o Laboratório de 

Ciências e Tecnologia onde complementa a aprendizagem do 

aluno. 

Temos a nossa disposição o Laboratório Didático Móvel com 

materiais adequados para os experimentos e o Laboratório de 

Ciências e Tecnologia com as aulas agendadas de acordo 

com as nossas necessidades. 

Inclusive com Laboratório Didático Móvel nas minhas aulas. 

Na escola há laboratório de Informática e de ciências, além do 

Laboratório Didático Móvel, o que possibilita as práticas. 

Possuímos laboratório de informática e o Laboratório Didático 

Móvel. 
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Existem materiais solicitados em experimentos sugeridos nos 

livros didáticos e que não fazem parte do acervo (alguns 

reagentes, por exemplo). 

Possui laboratório de informática e de Ciências e diversos 

materiais e quando a escola não possui é só solicitar que 

esse material é comprado. 

A minha escola é nova e está recebendo todos os materiais, 

mas tenho praticamente tudo o que é necessário para 

trabalhar. 

Utilizo o Laboratório Didático Móvel, Laboratório de 

Informática Educacional, Sala de Ciência e Tecnologia e 

áreas abertas etc. 

A escola proporciona materiais adequados para a realização 

de experimentos. 

Laboratório Didático Móvel e Laboratório de Ciências e 

Tecnologia. 

Nesta unidade temos a infraestrutura necessária para 

realização das atividades. 

É uma escola bem equipada. 

Possui todos os itens e os mesmos são utilizados para a 

melhor construção do conhecimento de Ciências. 

A estrutura não 

permite um bom 

uso do material 

didático em 

atividades 

experimentais e 

pesquisas 

escolares. 

As experiências propostas pelo livro não condizem com o 

material disponível no Laboratório Didático Móvel. 

Os experimentos sugeridos no livro didático, não vão ao 

encontro do que tem no Laboratório Didático Móvel disponível 

na escola. 

Acredito que o material poderia incluir um pouco mais de 

conteúdo conceitual associado aos ótimos textos que 

apresenta. 

Somente as atividades propostas no livro. 

Em parte, não temos laboratório, só o Laboratório Didático 

Móvel e alguns materiais disponíveis não são compatíveis 

sugeridos nos livros Movimento do aprender, não 
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conseguimos filmes disponíveis sugeridos nos livros 

Movimento do aprender, não conseguimos acessar endereços 

eletrônicos. 

Dificuldade em acessar sites apontados no material didático 

da rede SESI, muitos sites bloqueados pelo sistema. 

Em partes, pois alguns materiais necessários para o 

desenvolvimento de atividades propostas no livro didático, 

não estão disponíveis no laboratório. 

Acredito que o material didático do SESI proporciona ao aluno 

construir seu conhecimento, entretanto é necessário tempo 

para trabalhar conceitos, ou até mesmo, aprofundar 

conteúdos. Por isso não é possível realizar exatamente todas 

as atividades propostas. 

Uso o material do Laboratório Didático Móvel, quando não são 

suficientes ou não tem os alunos ou a professora traz. 

(Em outras situações experimentais ou demonstrativas que 

sejam pertinentes e não estão no material pedagógico nove 

modelos organizativos das FORMAPROF que participei de 

todos) também realizo anexando ao material didático. 

O livro não solicita a utilização do Laboratório Didático Móvel, 

as atividades práticas sugeridas utilizam sucata e materiais 

simples como utensílios domésticos. 

Porém devido ser apenas um laboratório de ciências/ física e 

química não é possível utilizar tanto quanto o livro sugere, o 

mesmo acontece na sala de informática onde muitas coisas 

também são bloqueadas mesmo estando no livro, sites do 

youtube, por exemplo. 

De acordo com a 

estrutura, espaço 

físico e os 

materiais que 

temos, utilizamos 

o que é possível 

A escola possui o Laboratório Didático Móvel, porém não 

temos espaço apropriado com pia etc., para realização do 

mesmo, os grupos devem ser numerosos, devido ao pouco 

material disponível, o computador oferecido pelo SESI está 

ultrapassando, não temos WI-FI, e no Laboratório de 

Informática são pouquíssimos os horários disponíveis para 
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utilização. 

Não há espaço físico, somente Laboratório Didático Móvel. 

A escola não possui espaços materiais adequados e/ou 

suficientes para realização de atividades de pesquisa e 

atividades práticas. 

Informática ainda não está funcionando plenamente, temos 

Laboratório Didático Móvel (nossa escola está em reforma). 

A sala de informática ainda não está funcionando e não temos 

espaço físico para o laboratório, porém temos o Laboratório 

Didático Móvel (escola em reforma). 

A escola possui o Laboratório Didático Móvel, mas não temos 

local apropriado para os experimentos, à maioria é feita em 

sala de aula. 

Os professores não foram treinados para usar o Laboratório 

Didático Móvel e não temos autorização para utilizar os 

produtos químicos. Estão vencidos a mais de 2 anos. 

Não temos sala com computadores, biblioteca e laboratório, 

Mas a escola possui materiais com experimentos. 

Alguns experimentos precisam ser adaptados, pois não há um 

laboratório físico, apenas o Laboratório Didático Móvel. 

Quando preciso utilizar materiais, computadores ou 

laboratórios faz previamente o agendamento do espaço e ou 

solicito os materiais à escola ou aos alunos. 

O espaço para realização / utilização do Laboratório Didático 

Móvel é improvisado, normalmente no pátio da escola. 

Poderíamos ter acesso à internet dos nossos computadores - 

facilitaria o processo de pesquisa. 

Não há laboratório nem espaço físico. Tudo é feito na sala de 

aula com o Laboratório Didático Móvel. Muitas vezes usamos 

material de casa. 

Mas nem todas as práticas laboratoriais e coletas de dados 

propostos pelo material são viáveis (práticas arriscadas para o 

ano/ série ou que solicitem material que não faz parte do kit 
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laboratorial; sites fora do ar.) 

Não temos sala multimídia, computadores, laboratórios, mas 

temos materiais para realização de experimentos. 

A infraestrutura não é adequada apesar de utilizar o 

laboratório móvel, em muitos experimentos, às vezes, é 

necessário adequar e improvisar. 

Mas o Laboratório Didático Móvel, não tem material suficiente 

para todos os grupos de alunos. 

Ocupamos um prédio muito antigo e velho (mal conservado), 

contamos com o Laboratório Didático Móvel, mas sem um 

local adequado, os computadores não atendem nossas 

dificuldades, etc. Faço muitos experimentos em sala de aula, 

adaptando-os. 

Possui o Laboratório Didático Móvel e o Laboratório de 

Ciência e Tecnologia. 

Só temos o Laboratório Didático Móvel, a internet raramente 

funciona para acessar sites com os alunos e fazer pesquisa. 

Espaço para observação dos materiais não temos. 

A escola possui o Laboratório Didático Móvel, mas não há 

sala ou laboratório para realização de experimentos, porém 

isso não impede a realização dos experimentos propostos. 

Eles são realizados no pátio sem problemas, muitos não 

precisam de Laboratório Didático Móvel. 

Temos até laboratórios portáteis, porém não existe estrutura 

em termos de prédio. 

Temos o Laboratório Didático Móvel, mas não temos "lugar" 

para sua instalação e levá-lo à sala é impossível. 

A escola não apresenta espaço físico apropriado para 

atividades práticas experimentais (laboratório) por estar 

passando por reforma, mas contamos com o Laboratório 

Didático Móvel e o laboratório de Ciências e tecnologia. 

É o Laboratório Didático Móvel. 

Existe o Laboratório Didático Móvel. 
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A escola possui apenas o Laboratório Didático Móvel e a sala 

de vídeo. 

A escola não possui laboratórios e a sala de informática ainda 

não está funcionando, mas utilizo os materiais do Laboratório 

Didático Móvel em outros ambientes e meu computador para 

projetar e analisar pesquisas e trabalhos. 

Temos o Laboratório de Ciências e Tecnologia e materiais 

para experimentos. 

Temos Laboratório Didático Móvel e Laboratório de Ciências e 

Tecnologia sem a rede de internet. 

O Laboratório Didático Móvel é uma excelente contribuição. 

Internet é bem falha para pesquisas no Laboratório de Ciência 

e Tecnologia 

Os recursos são suficientes, porém, o espaço físico da escola 

é limitado. 

Não. Minha escola não apresenta infraestrutura, espaço físico 

adequado para armazenamento/guarda de aparelhos e 

materiais e também para a realização das atividades. 

Não há laboratório e faltam equipamentos para experiência, 

porém as experiências mais simples são possíveis realizar 

sem problemas em sala. 

Temos infraestrutura adequada, o que às vezes interfere no 

desenvolvimento é o tempo para organização (separação dos 

materiais necessários) antes e após cada atividade prática. 

Possuem laboratórios, materiais, vidrarias e os reagentes que 

passaram do prazo de validade, serão substituídos. 

O Laboratório Didático Móvel fica numa sala de difícil acesso, 

sem suporte para levar os alunos e descer com ele é inviável 

devido às escadas. Os computadores dependem do horário 

disponível e internet acessível. 

Sim, o Laboratório Didático Móvel. 

No momento, devido à reforma, não temos laboratórios. 

Alguns computadores estão numa sala improvisada, bem 
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como os materiais para experimentos e o Laboratório Didático 

Móvel. 

A escola possui dois Laboratórios Didáticos Móveis, sala de 

informática e biblioteca escolar. 

A escola não possui físico para realização de atividade prática 

embora possua o Laboratório Didático Móvel. 

Embora estejamos em processo de reforma, promovem-se 

espaços físicos para o desenvolvimento de atividades 

práticas. 

Não possuímos laboratório (sala), mas temos o Laboratório 

Didático Móvel. Em algumas atividades (experimentos) é 

necessária a troca por outro com o mesmo objetivo devido à 

falta de alguns materiais. 

A escola não possui laboratório com infraestrutura adequada, 

porém, possui o Laboratório Didático Móvel que auxilia no 

desenvolvimento das aulas. 

Os materiais do Laboratório Didático Móvel estão vencidos. 

Havia laboratório que foi desmontado para se tornar sala de 

aula. O Laboratório Didático Móvel não facilita achar os 

materiais para fazer os experimentos (Perde-se muito tempo 

da aula) e os microscópios não tem armário fechado para ser 

guardado, o que dificulta sua utilização. 

A escola possui somente um Laboratório Didático Móvel e 

uma sala de vídeo para 12 salas de aula e quatro do Ensino 

Médio. 

A falta de acesso 

a internet e 

internet lenta 

dificulta o 

trabalho com 

atividades do 

material didático 

e devido ao 

Não há internet disponível para os professores consultarem 

os sites indicados e não houve orientação para uso do 

laboratório móvel. 

Nossa escola não dispõe de sala de informática. Isso não 

impede nossas ações, apenas restringe o trabalho para o 

nível individual. 

Minha escola não possui laboratório e nem computadores. 

Existe um grande problema com relação à velocidade da 
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acesso limitado 

alguns sites não 

abrem   

internet que dificulta as pesquisas no laboratório de Ciência e 

Tecnologia. 

Não temos wi-fi para trabalhar com nossos notebooks em sala 

de aula e não temos acesso a e-mail. Em nosso material há 

atividades que usam o e-mail e o youtube. 

Porém, algumas experiências são feitas em sala de aula 

apenas de forma demonstrativa, pois não há material em 

quantidade suficiente, no laboratório de informática não há 

internet disponível para pesquisas. 

Somente temos alguns problemas relacionados com a 

internet. 

Encontro dificuldades em realizar pesquisas no Laboratório de 

Informática Educacional. 

Dificuldade em acessar sites apontados no material didático 

da rede SESI, muitos sites bloqueados pelo sistema. 

Mas nem sempre a sala de informática está disponível para a 

realização de tantas pesquisas. 

Entretanto nossa internet é muito ruim, dificultando as 

pesquisas. 

O laboratório foi desabilitado e o Laboratório de informática 

educacional nem sempre funciona. 

Como a escola é muito grande, muitas vezes fica difícil 

conseguir agendar os computadores para realizar as 

atividades, ficando assim para casa. 

Seria mais bem aproveitado se houvesse sala ambiente e 

maior acesso ao laboratório de informática. 

Dificuldade de usar o laboratório de informática. É um 

laboratório para toda a escola. 

A falta de espaço 

físico adequado 

e materiais 

impedem o 

trabalho com as 

Uma sala específica para laboratório não, mas utilizamos 

(com escalas de professores) a sala multidisciplinar. 

Não há espaço físico (laboratório). 

Em partes. Nossa escola está passando por reestruturação 

física. Atrapalha um pouco, mas não impede uma boa aula. 
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atividades 

propostas no 

material didático 

Embora o espaço físico do laboratório seja insuficiente para 

acomodar uma turma adequada 

Estamos em fase de reforma predial. 

Estamos em reforma e mudando constantemente de 

ambiente. Estão construindo laboratórios. A rede de internet 

praticamente está sem funcionamento devido às instalações 

da reforma. 

A maior dificuldade é que não temos ainda um espaço 

adequado para a realização dos experimentos (reforma). 

Não temos um espaço apropriado, já que estamos passando 

por reformas. 

Falta laboratório apropriado. 

A escola está em obras, mas possui muitos materiais para 

serem utilizados. 

Temos no próximo ano inauguração da escola nova. 

No momento não, pois estamos em um prédio da prefeitura, 

mas a partir do ano que vem estaremos mudando para o 

prédio novo e lá sim teremos toda esta infraestrutura 

adequada. 

Não possuímos uma sala adequada. 

Não possui laboratório apropriado para a execução das 

sequências sugeridas e muitas delas requerem substâncias/ 

produtos que não possuímos. 

Porém, falta torneira e água. 

Falta laboratório para experimentos. 

Mas alguns materiais (vidraria de laboratório e suportes para 

ele) estão em quantidade insuficiente para que todos os 

alunos executem a mesma prática ao mesmo tempo. Esses 

materiais já foram solicitados perante a última verba destinada 

a isso. 

Falta espaço físico para preparo de aulas práticas e recursos 

humanos especializados para auxiliar a testar, montar e 

desmontar os materiais. 
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Agora no 2º semestre, teremos laboratório de informática. 

Escola tem estruturas físicas inadequadas. 

Estamos passando por reforma, mas tem o Laboratório 

Didático Móvel que é muito bom. 

Mas logo terão. Leciono em duas unidades do SESI que logo 

estarão instaladas nos prédios novos. 

A escola não tem laboratório e passa por reforma de 

infraestrutura. 

Falta laboratório. 

Faltam materiais para os experimentos solicitados. 

A única exceção é uma sala para laboratório, que haverá no 

novo prédio da escola. 

Minha escola é isolada. 
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Núcleo 3: Devido a falta de coerência e organização nas atividades propostas 

pelo material didático temos tentado utilizá-lo. 

Indicadores Pré-indicadores 

As atividades do 

material didático 

são confusas e o 

livro do professor 

não ajuda 

Falta coerência muitas vezes nas atividades propostas. 

Falta organização e coerência. 

Os conteúdos contemplam as expectativas de ensino e 

aprendizagem, porém são apresentados de forma aleatória 

sem considerar os prerrequisitos que são necessários para 

seu entendimento. 

Com ressalva há um grande "pulo" de um conteúdo para o 

outro. Não há ligação. 

"falta um livro do professor, com mais embasamento teórico 

sobre os temas." 

Em algumas expectativas não há coerência. Ex: modelos 

atômicos x daltonismo. 
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Falta o "básico". 

Acredito que a sistematização é confusa. 

Nem todas as atividades podem ser realizadas. 

A organização às vezes não auxilia o desenvolvimento das 

atividades subsequentes. 

Organizar melhor as "bolinhas" apresentadas nas questões. 

Colocar mais ou incluir as linhas p/ respostas. Indicar sempre 

consegue realiza-las sozinhas em casa. Indicar vídeos da 

internet, completos. 

Porém falta clareza. 

Há atividades que não está de acordo com a realidade do 

aluno. 

Nem sempre há coerência na sequência pedagógica. 

Em algumas unidades faltam coerência e encadeamento das 

atividades. 

Com relação à organização acho difícil trabalhar com os 

exercícios sem numeração e linhas. 

Alguns poucos exercícios não têm sequência adequada. 

Às vezes é difícil compreender porque um determinado 

questionamento foi posto em uma unidade (objetivo do autor 

não é claro) 

Rever as sequências das expectativas. 

Apesar das 

dificuldades 

temos tentado 

utilizar o material 

didático 

Insuficiente. 

Está dentro da proposta da rede SESI. 

Concordo em algumas partes. 

Nem sempre sigo a sequência das unidades. 

Concordo parcialmente. 

Sim as atividades estão de acordo com as expectativas da 

rede. 

Apesar das dificuldades de entendimento em alguns itens por 

parte dos alunos. 

Assuntos se repetem em anos diferentes praticamente com a 

mesma abordagem; O livro do oitavo ano é muito extenso. 
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O aluno aprende conteúdos básicos para depois aprofundá-

los. 

Não se aplica para todas as atividades. 

Os livros do 6º ano são mais organizados. 
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Núcleo 4: A forma como a atividade é proposta pelo material didático de Ciências 

dificulta a orientação e realização. 

Indicadores Pré-indicadores 

Nem sempre 

conseguimos 

desenvolver as 

atividades do 

material didático 

de Ciências. 

Totalmente desestimulantes e fáceis. 

Nem sempre consegue realizá-las principalmente pela 

disponibilidade de tempo e interesse. 

Alguns textos são um pouco inadequados. 

Os estudantes não são capazes de realizá-las 

completamente. 

Alguns alunos sentem dificuldades em pesquisar e resumir. 

Muitas atividades são objeto de confusão. Os alunos 

necessitam de tutor para realizá-las. 

Somente alguns poucos alunos apresentam dificuldades. 

Falta o "básico". 

Nem todas podem ser realizadas. 

Algumas atividades são complexas e outras simples para o 

nível de escolaridade. 

Algumas são avançadas para o nível de escolaridade. 

Algumas questões não são adequadas. 

Às vezes, falta vocabulário para o entendimento dos textos. 

Algumas atividades não estão de acordo com a realidade do 

aluno. 

Está um pouco abaixo do que trabalhávamos anteriormente. 

Os alunos não compreendem o precisam fazer diante de 
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certas atividades. 

Algumas atividades são complexas para a idade/série dos 

alunos. 

Acho algumas perguntas um pouco confusas. 

Apenas não concordo nos experimentos práticos com uso de 

material (soda cáustica) com alunos pequenos. 

Algumas não estavam de acordo. 

Se os textos fossem mais adequados à faixa etária os alunos 

seriam mais estimulados. 

Alguns questionamentos são pouco claros quanto às 

respostas esperadas dos alunos. 

Algumas atividades estão aquém do nível de aprendizagem. 

Algumas 

atividades são 

difíceis, outras 

são fáceis e 

outras difíceis de 

entender. 

Mas em algumas atividades existem pontos a serem revistos. 

Problema parcial. 

Mas, há uma porcentagem que encontra dificuldade. 

Acredito que se poderia avançar mais. 

Nem sempre já que tanto os alunos do 7º ao 9º ano 

conseguem realizá-las sem dificuldade. 

Nem todas as atividades. 

Exceto alguns textos. 

Falta de conteúdo aprofundado e excesso de atividades 

básicas. 

Algumas atividades precisam de acompanhamento integral do 

professor para ser desenvolvidos. 

Não observei nenhuma atividade que não pudessem realizá-

la. 

Parcialmente, pois algumas atividades possuem nível muito 

elevado e outras simples. 

Em partes. Algumas atividades exigem mais do que o aluno 

consegue fazer e os enunciados não facilitam seu 

entendimento. 

Os alunos conseguem realizar as atividades com a orientação 

dos professores. 
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A atividade sobre circuitos do 8º ano, os alunos conseguem 

realizá-las, mas tem dificuldade com os conceitos. Acredito 

que no 9º ano teríamos melhores resultados. 

Algumas eles conseguem realizar e outras não. 

São atividades realizáveis pelos anos. 

Os alunos apresentam dificuldade na leitura de artigos 

científicos ou jornalísticos muito técnicos sem prerrequisitos. 
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Núcleo 5: Tenho tentado realizar os inúmeros experimentos propostos pelo material 

didático de Ciências, mas existem impedimentos. 

Indicadores Pré-indicadores 

Os experimentos 

não podem ser 

realizados por 

falta de material 

e espaço sendo 

necessária uma 

revisão 

As experiências não batem com o material disponível. 

Os experimentos não batem com o material disponível. 

Menos do que poderia. 

Precisa de apoio. 

Em parte alguns experimentos podem ser feitos em casa. 

Porém não temos laboratório. 

Possibilitaria caso houvesse em todas as unidades. 

As atividades práticas devem ser revisadas. 

Às vezes. 

Falta só espaço físico. 

Algumas atividades se repetem e os alunos tem dificuldade de 

compreendê-las. 

Em quase toda 

unidade há 

experimentos 

que necessitam 

de laboratório. 

Sim, sempre. 

Algumas unidades não sugerem. 

A prática fixa o teórico. 

Com o uso das atividades práticas o aluno se apropria mais 

facilmente de conceitos. 

Há uma gama boa de experimentos. 
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Constantemente. 

Em quase todos os capítulos há incentivo à prática. 

Não utiliza material do recurso que temos a disposição 

Laboratório Didático Móvel. 

Praticamente todas as unidades possuem práticas. 

As atividades podem ser realizadas em sala de aula. 

São sugeridas experiências que necessitam do laboratório. 

Mas a proposta de práticas com materiais inexistentes no kit, 

arriscadas, pouco viáveis (carne em putrefação), repetidas 

atrapalham... 
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Núcleo 6: É necessário uma revisão nas propostas de atividades do material didático 

de Ciências porque faltam atividades e conteúdos. 

Indicadores Pré-indicadores 

As atividades do 

material didático 

ora são fracas, 

ora difíceis, 

dificultando o 

desenvolvimento 

Poucos exercícios muito fracos e desestimulantes. 

Nem sempre adequada e temos que mudar o experimento 

com o mesmo propósito. 

Poucas atividades e mal-formuladas. 

Em alguns temas, existem atividades em excesso para o 

mesmo tema. 

Poucos exercícios. 

Faltam em algumas unidades e em outras são excessivas e 

sem condições de realização. 

Se forem trabalhadas na íntegra incluindo as implicações 

cotidianas os alunos não conseguem realizar algumas 

totalmente. 

Algumas muito repetitivas. 

Porém, alguns encontram dificuldades, pois falta clareza. 

Poucas atividades. 
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Faltam atividades. 

Dificuldade quanto à quantidade de experimentos 

apresentados e dificuldade no desenvolvimento. 

Quantidade de experimentos e dificuldade no 

desenvolvimento. 

São poucas atividades e exige pouco. 

Pode ser, mas pede atividades que muitas vezes não são 

compatíveis om a realidade local. 

Algumas atividades se repetem e os alunos tem dificuldade de 

compreendê-las. 

Pois, alguns livros possuem número exagerado de unidades e 

atividades repetitivas. 

Algumas unidades possuem muitas atividades e nem todas 

são facilmente compreendidas pelos alunos. 

Tem capítulo que tem sua atividade prática e nada de teoria. 

Conseguem realizá-las (90%) em alguns casos não fazem 

relação teoria com a prática. Ex: Circuitos 8º ano, Densidade 

6º ano, Hidrostática 8º ano. 

A repetição de práticas dependentes do extraclasse torna 

difícil a realização. 

Os alunos não conseguem realizar todas as pesquisas 

propostas. 

É necessário 

rever as 

atividades 

propostas pelo 

material didático, 

pois, faltam 

conteúdos a 

serem inseridos 

O número é o ideal, mas o teor não é preferível ter menos, 

mas realizáveis. 

Necessita ter mais exercícios complementares. Às vezes os 

alunos apresentam dificuldades. 

Com orientações e complementação do conteúdo pelo 

professor. 

Sempre com intervenção do professor. 

Os alunos pedem por muito mais. 

O número de atividades poderia ser maior e deveria trabalhar 

desde a localização até a análise e interferência. 

8º ano é muito extenso. 
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Porém, existe a necessidade de se complementar com outros 

exercícios. 

Existe, acredito a necessidade de exercícios para aplicação 

de fórmulas. 

Podem ser implicados e diversificados. 

Faltam questões de múltipla escolha. 

Faltam exercícios variados. 

Existem atividades que precisam ser reformuladas, precisam 

ser mais desafiadoras. 

Alguns conteúdos deveriam ter exercícios aplicados, como no 

9ºano. 

Em algumas, unidades/ ano é adequado, outros não. 

Nem sempre. 

Muitas atividades para mesma expectativa. Faz-se muito com 

pouca qualidade. 

Faltam atividades para fixação dos conteúdos. 

Concordo parcialmente, o único problema é com relação aos 

experimentos. 

Faltam atividades, principalmente de aprofundamento. 

No geral, o número e a sequência das questões são 

adequados à aprendizagem. 

Algumas atividades necessitam de auxilio do professor. 

O livro do 9º ano poderia ter mais atividades já o do 8º ano ele 

é completo. 

Poderia ser maior. 

Poderia haver mais exercícios e menos textos (já que temos o 

livros Muitos Textos...Tantas Palavras). 

Em algumas unidades sim. Em outras não. 

Os alunos conseguem realizá-las, porém, penso que é preciso 

rever as propostas. 

Deveria ter mais exercícios principalmente no material do 8º 

ano. 

Quanto ao número tudo bem, mas muitas questões os alunos 
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não conseguem realizar porque não são muito claras. 

 

Núcleos de Significação da afirmação 30 

Núcleo 7: As atividades propostas pelo material didático de Ciências são difíceis de 

serem compreendidas necessitando sempre da intervenção do professor. 

Indicadores Pré-indicadores 

Tenho que 

sempre orientar 

os alunos na 

atividade do 

material didático 

de Ciências 

porque eles não 

entendem 

Algumas atividades os alunos apresentam, mas com 

dificuldade. 

Nem sempre eles entendem. 

O professor complementa o assunto tratado. 

E o que não ficar claro, o professor esclarece. 

Frequentemente precisam de orientação do professor e uso 

do dicionário. 

Muitas vezes precisa-se introduzir o tema com teorias para 

familiarizá-los. 

É necessário explicar o que a atividade requer. 

Tenho que ajudá-los sempre. 

Algumas atividades não deixam claro para o aluno o que 

deverá ser feito. 

No entanto, em alguns casos há dificuldades no entendimento 

dos comandos. 

Às vezes os alunos não compreendem o que se pede. 

Muitas vezes auxiliados pelo professor. 

Falta clareza. 

Às vezes, o vocabulário usado precisa ser explicado. 

Algumas vezes é necessária a mediação. 

Nem sempre a proposta é clara. 

Às vezes, temos que explicar o enunciado. 

Tenho que explicar o comando. 

Na maioria das vezes tenho que interpretar com eles. 

Muitas delas com a intervenção do professor. 
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Nem sempre, às vezes é preciso ajuda de outro professor 

para interpretação. 

Parcialmente, pois em algumas atividades o comando não é 

claro. 

Sempre leio e explico no coletivo, principalmente nos 6º anos. 

Alguns textos são de difícil entendimento e em muitas 

questões a linguagem não é clara. 

Precisam de auxílio. 

Os alunos 

encontram muita 

dificuldade em 

realizar algumas 

atividades do 

material didático 

de ciências  

Entendem mas fica faltando conteúdo. 

"Claramente" não, temos que intervir sempre. 

Somente em algumas questões. 

Sempre há dificuldades faz parte do processo de 

aprendizagem. 

A linguagem compreende, mas a proposta não. 

Em algumas atividades sim, outras não. 

Nem sempre. 

Em algumas situações não. 

A professora precisa ampliar o tempo de pesquisa e utilização 

do dicionário. 

Textos nem sempre adequados à faixa etária. 

Nem sempre. 

A linguagem informal e, às vezes, técnica está adequada à 

faixa etária dos alunos. 

O aluno que possui alguma dificuldade de aprendizagem 

apresenta certos limites em algumas das atividades 

propostas. 

É interessante ampliar o vocabulário do aluno. 

Os textos são claros. 

Alguns textos são muito complexos para faixa etária. 

Como já dito a linguagem permite pouca autonomia discente. 
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Núcleo 8: É possível trabalhar interdisciplinarmente com o material didático de 

Ciências, mas falta tempo para as trocas. 

Indicadores Pré-indicadores 

Sim, mas não 

temos tempo de 

troca com outras 

disciplinas 

Isso só é possível com complemento do material. 

Completo com meus materiais. 

Sim, tanto que este ano utilizei a "robótica" nas aulas de 

física. 

Mas não tenho conhecimento das expectativas dos colegas 

devido à falta de tempo e oportunidade para discussão. 

Sim, com outras disciplinas, principalmente geografia. 

Não vejo como! 

Sim. Mas ainda não temos essa cultura totalmente 

disseminada. 

Realizei atividades interdisciplinares, porém para realização 

das atividades os professores precisaram complementar o 

conteúdo, pois os alunos não tinham prerrequisito para 

realização das atividades propostas. 

Alguns temas estão no material de outras disciplinas 

possibilitando. 

Temos falta de tempo com os colegas para desenvolver a 

interdisciplinaridade. 

Há possibilidades de fazer a interdisciplinaridade. 

Em partes não totalmente. 

Em todas as áreas. 

Principalmente com geografia, história e artes. Português 

através dos muitos textos. 

Sim, relacionadas principalmente à matemática, geografia, 

arte e história. 

Geografia, por exemplo, no assunto recursos energéticos. 

Poucas vezes. 

Quando abordo o conteúdo formação do solo é esperado que 
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se trabalhasse com geografia. 

Embora implícito às vezes. 

Em algumas atividades sim. 

É possível trabalhar interdisciplinarmente, porém o material 

não deixa explicito na proposta. 

O conteúdo é específico. 

Sem reclamações. 
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Núcleo 9: As referências indicadas são difíceis de encontrar e os sites indicados 

alguns não são permitidos abrirem pelo órgão responsável pela Tecnologia da 

Informação do SESI-SP e outros encontram fora do ar. 

Indicadores Pré-indicadores 

Alguns sites 

indicados nas 

referências não 

abrem nos 

computadores do 

SESI-SP, 

quando mais 

precisamos 

deles. 

Alguns sites não podem ser acessados. 

Nem sempre conseguimos acessar o material indicado. 

Existem sites que não são disponibilizados. 

Muitas vezes os sites são desatualizados e nem estão mais 

no ar, além de não ser possível acessá-los da escola. 

Alguns sites não são de fácil acesso. 

Às vezes alguns sites, não estão disponíveis. 

Parcialmente, pois alguns sites já foram excluídos. 

Nem sempre. Nem mesmo no acervo da escola (biblioteca) ou 

internet. 

Às vezes o site não abre. 

Não conseguimos ter acesso a vários sites e lições sugeridas. 

Nem sempre conseguimos acessar os sites sugeridos. 

Apenas alguns sites. 

Alguns sites não são, ou seja, não estão mais disponíveis. 

Os sites indicados no material não podem ser acessados (a 

grande maioria) 

Algumas não estão disponíveis na web. 
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Alguns links não existem ou não abrem. 

Muitas referências bibliográficas/internet já são mais 

acessadas, estão fora da net. 

Os sites não são possíveis de acessar nem blogs. 

Algumas não foram possíveis acessar. 

Sites que não são encontrados, falta de apoio. 

Alguns links não "entram" da forma que estão relacionados 

nos livros. Temos que fazer adequações. 

Alguns sites não são encontrados 

Nem sempre os sites são acessados facilmente. 

Sim, são de qualidade, porém, há dificuldades na 

disponibilidade dos sites. 

Alguns sites não apresentam acesso. 

De qualidade sim, mas com relação aos sites nós 

encontramos dificuldades, alguns não são autorizados no 

Laboratório de Ciências e Tecnologia. 

As referências 

propostas pelo 

material didático 

não são 

encontradas na 

escola 

Inacessíveis a maioria. 

Nem sempre fácil de serem encontrados, sites 

desatualizados. 

Às vezes não são encontradas. 

Não. Este é o ponto. Precisa constar no material o suporte 

científico. 

Algumas são difíceis de encontrar, principalmente os vídeos. 

Utilizei várias referências indicadas, porém alguns links e 

documentários estavam indisponíveis. 

Algumas desatualizadas. 

Há erros. 

O SESI poderia ter um acervo com referências citadas. Pois 

os alunos têm muita dificuldade em comprá-los. 

Em geral não são encontradas. 

Muitas referências não conseguem acessar. 

Alguns sites não podem ser acessados. 
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Em alguns casos não temos acesso aos materiais. 

Nem sempre. 

Porém, nem sempre conseguimos consultar. 

Há algumas difíceis de encontrar. 

Existem fontes desatualizadas. 

Não são facilmente encontradas (minoria das vezes). 

Seriam interessantes que a própria rede SESI-SP enviasse 

para escola todos os filmes, livros revistas, etc... Que são 

indicados no material didático, porque, às vezes, é difícil de 

encontrar algumas referências. 

Muitas vezes não estão disponíveis 

Nem sempre encontradas. 

Alguma não é possível encontrá-las. 

Nem sempre são facilmente encontrados. 

Nem todas. 

Muitas das citações não são de fácil acesso como as 

referências relacionadas. 

Alguns textos são bastante antigos, não despertando 

interesse aos alunos. 

Nem todas as referências estão acessíveis. 
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Núcleo 10: O gosto pela pesquisa e as dificuldades encontradas pelos alunos 

Indicadores Pré-indicadores 

Os alunos têm 

muita dificuldade 

em realizar as 

pesquisas do 

material didático 

de Ciências. 

Menos que poderia. 

Sim, mas pela falta de prática dos alunos ainda temos 

dificuldade nesta área. 

Às vezes os alunos se sentem perdidos! 

Não os alunos encontraram muitas dificuldades. 

Se eles não pesquisarem terão dificuldades, em realizá-las. 



318 
 

Há alunos que não pesquisam. 

Alguns temas sugerem várias pesquisas ficando cansativo 

para o aluno. 

Número excessivo de pesquisas e assuntos não atraentes a 

faixa etária. 

Número excessivo de pesquisas, e há necessidade de 

adaptações. 

Nem todas as propostas estimularam os alunos. 

Excesso de pesquisa está criando aversão nos alunos. 

Não modificou a postura dos alunos que não gostam de 

pesquisar. 

Para os alunos do período integral eles não realizam pesquisa 

em casa, somente na escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos 

gostam de 

pesquisar porque 

o material 

didático de 

Ciências 

estimula para 

isso. 

Nem todos os assuntos. 

Quem desperta é o professor não o livro. 
Em algumas situações. 

Somente em parte dos alunos. 

Em parte, pois nem todos os alunos possuem  essa 

habilidade. 

O material estimula a coleta de dados pelos alunos. 

Em alguns que tenham afinidade com a disciplina. 

Em um grupo positivamente. 

Os alunos desenvolvem o hábito da pesquisa. 

Não de todas. 

Nem sempre. 
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Em partes não todos. 

Algumas vezes sim outras não. 

Com o uso do Laboratório Didático Móvel. 

Devido às inúmeras atividades práticas e questões cotidianas. 

Voluntariamente não. 

Na maioria dos alunos. 

Em todos os momentos. 

Os alunos ficam motivados a pesquisar. 

A roda de conversa já desperta esta vontade. 

Tudo depende do assunto abordado. 

Sem dúvida, são propostas de várias pesquisas. 

Os alunos precisam do incentivo do professor mesmo assim. 

Em alguns. 

Quando a atividade não é repetitiva, sim! 

Esse interesse deve surgir espontaneamente no aluno e a 

proposta que se entende no material é que essa pesquisa é 

obrigatória e contínua. 
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Núcleo 11: O material didático contribuiu como mais um recurso que proporcionou 

um direcionamento da prática docente. 

Indicadores Pré-indicadores 

A melhora se 

deve ao uso que 

o professor do 

material didático 

de Ciências. 

 

A melhora deve-se ao esforço do professor no material 

complementar. 

Pois, minhas práticas anteriores também eram eficientes. 

As práticas anteriores já contribuem para uma boa 

aprendizagem. 

Penso que depende mais do professor do que do material 

didático. 

Muito relativo, depende da maneira em que o professor dá 
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aula. 

É um grande auxílio, não há dúvida quanto a isso; mas 

precisa ser adequado! 

Acho que em geral continua a mesma coisa. 

O material 

didático de 

Ciências 

contribuiu como 

mais um recurso 

para a 

aprendizagem 

dos alunos 

Com relação a organização e lição de casa sim. 

Com material de apoio sempre há evolução do aprendizado. 

Podemos melhorar. 

Para realização de atividades práticas e teóricas o material foi 

um suporte para os alunos. 

Em alguns que tenham afinidade com a disciplina. 

Minha entrada na empresa foi após a utilização do material 

didático, mas meus colegas alegam que sim. 

Organiza melhor o estudo. 

Principalmente pela diversidade de gêneros textuais 

oferecidos. 

Os alunos que possuem condições de continuar o trabalho de 

pesquisa em casa melhoram muito. 

A busca autônoma dos conteúdos favorece a compreensão 

dos conteúdos. 

Comparando com os anos anteriores, verifica-se que em 

algumas expectativas houve melhora no aprendizado após a 

utilização material, em outras não. 

Trabalho no SESI há 8 meses, mas acredito que sim. 

Porque norteou meu trabalho e referência para o aluno. 

Porém, desde que entrei para a rede SESI os alunos 

trabalham com o material, o qual traz um referencial para os 

alunos. 

Concordo, mas foi necessário muito complemento no material 

para manter o padrão de aprendizagem. (Por parte do 

professor). 

Avanço significativo no aprendizado. 

Acredito ser a mesma, facilitou a padronização em sala. 

Houve um progresso no aprendizado dos alunos depois da 
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introdução do material didático. 

Melhor organização, pois a proposta ficou mais clara para os 

pais. 

Antes do material o uso de textos diversificados, figuras, 

esquemas etc. era mais limitado devido à restrição de cópias. 

Houve mudança significativa, porém os alunos ainda precisam 

avançar no sentido de atender a dinâmica do material. 

 

Núcleos de Significação da Afirmação 35 

Núcleo 12: A melhora da qualidade do trabalho do professor vai além do uso do 

material didático. 

Indicadores Pré-indicadores 

A qualidade do 

trabalho do 

professor não se 

deve somente ao 

material didático 

Depende a que se refere "qualidade". 

A melhora deve-se ao comprometimento do professor. 

A qualidade se manteve, só ficou mais diversificada. 

O trabalho que vinha sendo realizado também era bom. 

O professor com ou sem material precisa estudar e qualificar 

bem suas aulas. 

Creio que o professor teve que mudar de uma forma ou de 

outra sua maneira de apresentar seus conteúdos. Só não 

concordo plenamente devido a abertura que as atividades dão 

para o professor. Alguns se aprofundam em um tema e outro 

não. Deveria ter um maior direcionamento. Obs: Trata-se de 

um material de boa qualidade, só necessita de algumas 

adequações. 

O trabalho já tinha qualidade o material didático trouxe um 

norte de sequências de conteúdos na rede escolar. 

A qualidade do trabalho do professor não depende do 

material. 

Não acredito que o trabalho do professor seja direcionado 

pelo material didático, pois este é só uma ferramenta para 
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auxiliá-lo. 

A qualidade do 

trabalho do 

professor 

melhorou devido 

ao uso de mais 

um recurso como 

o material 

didático 

Sim. Até mesmo por relatos dos alunos e repetição dos 

experimentos na mostra cultural. 

O trabalho com o material foi mais bem direcionado. 

Possuir um material didático me traz mais segurança em 

relação ao trabalho e o aluno consegue se organizar melhor. 

O professor dispõe de parâmetros conceitos para 

autoavaliação. 

Tenho algumas dúvidas quanto a isso, mas acredito que sim. 

O material didático proporcionou um trabalho diferenciado. 

Pude dinamizar minhas aulas. 

Aumentou minha autonomia com pesquisas práticas entre 

outras. 

Pois traz o aluno como protagonista no ensino aprendizagem. 

Em algumas situações. 

As novas atividades enriqueceram e diversificaram as aulas. 

Oferece muitas estratégias de ensino e atividades 

diversificadas. 

Agora consigo trabalhar os conteúdos através de uma 

sequência didática. 

Estou muito satisfeita com o material. Os alunos também ao 

realizarem o SARESP (super. adequado). 

O material garante a Retomada, Verificação dos 

conhecimentos prévios, problematização, etc... 

O material enriqueceu o meu trabalho, com a introdução de 

novos textos, imagens, pesquisas... 

Sim, pois o material constitui um subsídio ao trabalho do 

professor. 

É um grande auxílio, não há dúvida quanto a isso; mas 

precisa ser adequado! 

Acrescentou na qualidade da aula. 

A qualidade do 

trabalho do 

Não. Houve mais trabalho sem aumento da qualidade. 

As atividades e experimentos propostos auxiliam nas aulas. 
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professor não 

melhorou com a 

utilização do 

material didático. 

A qualidade se mantém. 

Não pude ter esta leitura em relação à qualidade. 

A qualidade se perde no momento que o professor deve 

aparar as "arestas" do livro. 

Não sei afirmar. 

Há professores que se preocupam em se atualizar e 

especializar-se e outros que não se importam. 

Falta adequação/qualidade. 

Não tive experiência anterior. 

Desde que o professor esteja aberto a acrescentar 

(complementando) conteúdos/novas atividades. 

Não trabalhava na rede. 
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ANEXO F – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 


