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APRESENTAÇÃO 

 

No mundo atual, a educação se encontra em meio a transformações, 

marcadas por profundas mudanças na concepção do que é ensinar e 

aprender. O processo de ensino tem dado ênfase à aprendizagem 

significativa, obtida através da interdisciplinaridade, a partir da realidade local 

e em forma de situações problemas, que motivem o educando a aprender. 

A escola sendo o local de aquisição, construção e transformação de 

conhecimentos, cultura, arte e tecnologia, deve proporcionar aos seus alunos 

desafios que os permitam estar mais próximo do conhecimento. 

A partir desta reflexão, pode-se dizer que as atividades experimentais 

podem dar equilíbrio ao processo de ensino/aprendizagem atrelando as 

descrições científicas os sobre fenômenos do cotidiano à problematização que 

exige raciocínio lógico-abstrato. Os educandos leem o mundo utilizando-se de 

elementos enraizados em experiências vividas anteriormente.  Parte dessas 

experiências vividas são observacionais, especialmente quando as situações 

problema são individuais e relacionais e, portanto, exigem um vasto repertório 

de conceitos. A leitura nos livros didáticos, filmes de animações, jogos, 

brincadeiras e outras fontes de informação coloca o indivíduo na condição de 

leitor do mundo e toda leitura, necessariamente exige alfabetização, nesse 

caso a alfabetização científica. Contudo, o principal objetivo da aula prática é 

estimular o senso crítico e a criatividade dos alunos, de modo a desenvolver a 

capacidade de resolver problemas e auxiliar na compreensão de conceitos 

básicos devido ao contato direto com fenômenos que os capacita à 

manipulação de materiais e equipamentos e a observação dos organismos 

vivos. Além disso, nas aulas práticas os alunos enfrentam os resultados não 

previstos cuja interpretação desafia sua imaginação e raciocínio, dando-lhes 

oportunidades de identificar questões para investigação e a elaborarem 

hipóteses, a organizar e interpretar dados e, através deles, construir novos 

conhecimentos por meio de uma aprendizagem significativa. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No mundo contemporâneo a educação se encontra em meio a 

mudanças nos conceitos e até mesmo na concepção do que é ensinar e 

aprender. O processo de ensino com ênfase na aprendizagem significativa é 

obtido através da integração de novos conhecimentos pela 

interdisciplinaridade, ampliando o entendimento a partir da realidade local e 

em forma de situações problemas que motivem o educando a aprender. 

Pode-se ressaltar que o uso de metodologias aplicadas em ambientes 

motivadores contribui para um raciocínio mais elaborado promovendo 

respostas mais apropriadas, e para a atribuição de novos conhecimentos 

científicos. É importante salientar que “em um ambiente escolar mais 

organizado, que proporcione experiências pedagógicas ricas e desafiadoras, 

os jovens têm mais chances de estabelecer laços mais construtivos” 

(PRIOSTE, 2013, p. 343). 

A aprendizagem tem por objetivo promover o acréscimo de 

conhecimentos e, posteriormente uma mudança comportamental no educando 

pois o novo conhecimento lhe dá oportunidade de novas interações, novas 

discussões com outras pessoas, promovendo a aprendizagem (MOREIRA, 

1999).  

Desta forma, utilizou-se a Teoria de Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, relatada por Moreira, para potencializar os conhecimentos prévios 

dos alunos sobre a temática fotossíntese: 

Os conteúdos trabalhados possuem uma sequencia lógica que tem 
como objetivo conduzir os alunos à compreensão para que assim, 
possam ampliar seus conhecimentos prévios, proporcionando e 
estimulando novas interações, novas discussões na relação com 
outras pessoas, que possam amplificar seu mundo próprio de modo 
a atingir uma aprendizagem significativa (MOREIRA, 1997). 

 

A aprendizagem significativa ocorre quando uma pessoa adquire 

novos conhecimentos, que vêm a corroborar com os conhecimentos já 

existentes na estrutura cognitiva. “Aquilo que o aprendiz já sabe é o mais 
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importante fator isolado que influência a aprendizagem. Naturalmente, então, 

o ensino deve, necessariamente, ser conduzido de acordo” (MOREIRA et 

al.,1997, p. 19).  

 

1.1 Aprendizagem Significativa 

A aprendizagem significativa proposta por Ausubel é uma 

aprendizagem cognitivista, em que o conceito deve ser organizado e assim 

interagir com o conteúdo total de ideias. 

Para que o conhecimento ocorra de maneira não arbitrária, deve estar 

associado ao que o aluno já conhece sobre determinado conteúdo e deve 

ampliar os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva. Para Ausubel 

os conhecimentos existentes são denominados “subsunçores”. O subsunçor é 

uma estrutura em que o novo conhecimento poderá ser integrado à estrutura 

cognitiva, como “âncora” para novos conhecimentos. É através deles que os 

novos conceitos terão a base para buscar seu significado para aquele que 

aprende. 

Assim, os novos conhecimentos se ancoram aos conhecimentos 

relevantes (subsunçores) pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz 

que irá organizar as ideias, conceitos, proposições que permitem a ancoragem 

de novos conceitos. O conhecimento que se incorpora, que se aprende, é a 

substância do novo conceito e não os seus significados e signos. Na interação 

de conhecimentos novos com os pré-existentes (subsunçores), ocorrerá 

mudança dos prévios e o conhecimento adquire significado (MOREIRA, 1999). 

Moreira (2015) destaca a importância de facilitar a aprendizagem 

significativa ao aluno: 

 É importante identificar os conceitos principais da matéria de ensino e 

entender como eles estão estruturados, analisar sua importância e 

relaciona-los com aspectos relevantes dos conhecimentos prévios dos 

alunos; É importante não sobrecarregar o aluno com conceitos 

desnecessários, buscar a melhor forma de expor o conteúdo, ligando com 

as atividades práticas que sejam significativas para o aprendiz;   
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 É indispensável saber exatamente o que se quer ensinar e ao objetivo que 

se pretende chegar. Muitos livros trazem uma organização lógica dos 

conteúdos não condizente com a estrutura cognitiva do aprendiz; 

 É importante também, identificar qual é a bagagem que o aluno já possui. 

e não menos importante é saber se o aluno manifesta a vontade e 

disposição para aprender e não simplesmente que ele se preocupe em 

memorizar o conteúdo. 

 

1.2 O Ensino de Ciências 

A interação do ser humano com o meio leva a compreensão das 

condições físicas do ambiente, do modo de vida e da organização funcional 

entre as diferentes espécies e sistemas biológicos. No entanto, para a espécie 

humana os conhecimentos biológicos não se dissociam de processos 

culturais, econômicos, políticos e sociais. 

A disciplina de Ciências estabelece a compreensão dos fenômenos 

naturais e a criação de uma visão de mundo em transformação devido a 

interação homem/natureza. O ser humano é agente de um universo em 

constante desenvolvimento. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional demonstra a 

importância de se conduzir os alunos a uma melhor interpretação da ciência 

com o desenvolvimento tecnológico, dando-lhe uma melhor oportunidade a 

novos conhecimentos dentro do seu cotidiano. Desta maneira, desenvolvendo 

nos alunos o saber cientifico/crítico, não sistematizado em livros didáticos, 

mas sim, a um saber que desperte a sua interação a novos conhecimentos 

problematizados e que oportunize o aprendizado de forma crítica. 

O aluno precisa compreender a dialética do desenvolvimento 

científico-tecnológico e social como fatores resultantes do meio em que vive e 

que se manifesta na relação do homem consigo e com o ambiente. 

Mostrar a Ciência como um conhecimento que colabora para a 
compreensão do mundo e suas transformações para reconhecer o 
homem como parte do universo e como indivíduo, é a meta que se 
propõe para o ensino da área na escola fundamental. A apropriação 
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de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para o 
questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das 
explicações acerca dos fenômenos da natureza, e a compreensão e 
valorização dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus 
recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que 
realizam essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas 
implícitas nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia (PCN. 
1997, P.23). 

Desta forma é importante ressaltar que os conteúdos de ciência não 

devem ocorrer de forma isolada, mas esteja ligado ao contexto escolar e as 

demais disciplinas para sua melhor compreensão e aprendizado. 

Segundo Brito (1994) o papel do professor é de suma importância para 

o processo de ensino aprendizagem do ensino de ciências. É ele que conduz 

o aluno a entender melhor os fenômenos naturais, como mediador levando a 

observar e a entender a influência dos fatos em sua vida. Fatos esses que 

levam o aluno a conhecer melhor o mundo e a colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos. Partindo desta vivencia, o aluno pode ampliar seu 

raciocínio lógico, visto que pode questionar a partir de um conhecimento 

prévio favorecendo o conhecimento crítico. Segundo os PCNs (1997), ensinar 

ciências é observar, experimentar, construir.  

A escola deve desenvolver momentos de debates e intervenções de 

ideias, promovendo dessa forma uma aprendizagem mais participativa dos 

alunos. Através destes momentos a curiosidade é um fator chave que leva à 

investigação dos fenômenos naturais, essencial para desenvolver autonomia 

na elaboração de seus próprios conceitos e ideias. 

A partir da curiosidade, toda investigação deve ser planejada entre o 

professor como mediador e os alunos. Deve-se desenvolver um roteiro para 

as análises. Após a iniciativa da investigação, os alunos devem realizar 

observações, análises, questionamentos e a obtenção de dados. Desta forma, 

os processos empregados e as habilidades atribuídas para realização do 

trabalho, são adotadas formas e soluções para os problemas (BRITO, 1994. 

P. 254). 

No entanto, sabe-se que o ensino de ciências, como as demais 

disciplinas, encontram dificuldades em acompanhar o desenvolvimento 
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tecnológico. Busca-se caminhar lado a lado com a evolução cientifica e a 

inovação tecnológica. Assim, cabe ao ensino das ciências, oportunizar o 

desenvolvimento do aluno para uma maior integração do indivíduo em uma 

sociedade tecnológica em constante evolução. A transformação dos 

conhecimentos prévios com as novas informações tem sido considerada 

fundamental para o desenvolvimento da alfabetização científica.  

Segundo o Programme for Internacional Student Assessment (PISA) – 

(um programa elaborado pela OCDE - Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico), 2006, a alfabetização científica diz respeito ao 

conhecimento científico e à utilização desse conhecimento para identificar 

questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenómenos científicos e 

elaborar conclusões fundamentadas sobre questões relacionadas com 

Ciência. Diz também respeito à compreensão das características próprias da 

Ciência, enquanto forma de conhecimento e de investigação, assim como se 

relaciona com a consciência do modo como Ciência e Tecnologia influenciam 

o ambiente material, intelectual e cultural das sociedades (CARVALHO, 2009). 

 

1.3 A Importância dos Métodos para a Experimentação no Ensino de Ciências 

 As mudanças no mundo atual são extremamente velocitárias. Assim, o 

ensino de ciências encontra grande dificuldade, em apresentar o 

conhecimento científico em meio à realidade dos alunos através de livros 

didáticos, uma vez que o aluno desconhece a linguagem científica 

apresentada nos livros. 

Pode-se ressaltar que a utilização do livro didático é fundamental para o 

modelo tradicional ainda utilizado nas escolas, mas em contraponto, dificulta a 

compreensão de alguns conteúdos. Isso ocorre porque alguns livros trazem 

conceitos poucos esclarecedores formando um conhecimento vago em 

relação aos conhecimentos prévios dos alunos. É importante que os 

professores sejam mediadores entre o conteúdo apresentado e o educando, 

apresentando os conceitos de forma mais dinâmica e atrativa, de modo a 

facilitar a compreensão de novos conceitos que por sua vez transformarão 
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seus conhecimentos prévios, tornando a aprendizagem mais significativa para 

o aluno em relação aos fenômenos naturais presentes em seu cotidiano. 

Segundo o Art.9º, item I do DCENM (BRASIL, 2002, p.115) “Em relação 

a esta forma de ensino-aprendizagem, o conhecimento é conduzido da 

situação em que foi elaborado, para uma descrição didática, da qual deve ser 

relacionada com a experiência do aluno para buscar um conhecimento 

significativo”. De fato, apenas conhecer conceitos sem que haja uma interação 

com a prática, pouco influenciará o processo de desenvolvimento de um 

conhecimento científico de forma significativa para o aluno. 

Para os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (Brasil, 1998) é 

fundamental que a utilização de práticas experimentais desenvolva um 

ambiente de reflexão e elaboração de ideias. Carraher apud Possobom (2002) 

dá ênfase a um modelo alternativo, no qual o professor como mediador 

apresenta aos alunos alguns problemas do cotidiano, para que os mesmos 

busquem esclarecimento e resultados. Apesar de o resultado obtido não ser 

satisfatório para o professor, deve-se considerar o fato em que o aluno 

assimilou a questão e conflitou com seu conhecimento prévio já existente 

sobre o assunto para obter um resultado. Deve-se relevar a forma de 

raciocínio do aluno para entender sua forma de aprendizado. 

Todo ambiente que permita a realização de experimentos, 

oportunizando ao aluno a observação e o desenvolvimento de hipóteses, pode 

ser considerado um local de estudos. O planejamento das ações 

teórico/práticas deve visar à obtenção de resultados significativos de forma 

qualitativa e atribuir ao educando um conhecimento mais consistente e 

relevante. 

Segundo Chalmers (1993) o professor deve evidenciar as práticas 

realizadas no âmbito escolar para fins pedagógicos, das realizadas por 

cientistas para assim contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. 

No modelo tradicional, com a utilização do laboratório de ciências, o 

aluno realiza observações e análises inferidas pelo professor e em geral 

seguindo um planejamento (TAMIR, 1991 apud BORGES, 2002). 
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O objetivo da atividade prática pode ser o de testar uma lei científica, 

ilustrar ideias e conceitos aprendidos nas 'aulas teóricas', descobrir ou 

formular uma lei acerca de um fenômeno específico, 'ver na prática' o que 

acontece na teoria, ou aprender a utilizar algum instrumento ou técnica de 

laboratório específica (BORGES, 2002, p. 296). 

 

Assim, os alunos podem entender a prática como um evento isolado 

para obtenção de um resultado “certo” (TAMIR, 1989 apud BORGES, 2002), 

como se a real ideia de realizar a prática possa comprovar os resultados do 

enunciado. Nessa perspectiva, uma aula experimental realizada desta forma 

torna-se pouco eficaz para a realização de mudanças no conhecimento prévio 

dos alunos. De fato, é importante elencar que a realização de atividades 

práticas que busquem comprovar se um conhecimento é verdadeiro, pode 

conduzir o aluno a ter uma visão dogmática da ciência (SILVA e ZANON, 

2000). 

A utilização de práticas experimentais deve partir de uma questão 

problema. Cabe ao professor orientar os alunos para obtenção resultados, 

além de oportunizar um ambiente aos alunos para que levantem hipóteses e 

ideias e as submetam ao debate, assim enriquecendo seus resultados e 

conhecimentos através de uma reflexão para construção de um conhecimento 

mais significativo. Os caminhos podem ser diversos, e a liberdade para 

descobri-los é uma forte aliada na construção do conhecimento individual 

(BRASIL, 1998). 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) o 

momento de discussão de resultados obtidos através da prática experimental 

é de suma importância. Um experimento que dá certo ou errado oportuniza um 

melhor entendimento dos conceitos utilizados para realização daquele 

trabalho. Quando há diferenciação do resultado esperado, devem-se analisar 

de forma cuidadosa os resultados obtidos. Desta forma, através de uma 

discussão, busca-se compreender a obtenção de resultados distintos, 

deixando de lado a ideia de que um experimento que deu errado deve ser 

descartado. 

 



 
11 

 

1.4 Os Materiais Alternativos na Experimentação 

Como visto anteriormente, o processo de ensino-aprendizagem das 

ciências tem enfrentado grandes dificuldades para realização de atividades 

práticas, porque a maioria dos alunos demonstra dificuldade no entendimento 

dos conteúdos, devido à utilização de métodos baseados em aulas expositivas 

e materiais didáticos. 

De fato é um problema, porque o ensino-aprendizagem deveria ser 

capaz de despertar a curiosidade e o interesse nos alunos e não se limitara 

apenas transmitir conhecimento, que na maioria das vezes, são memorizados 

em curto prazo. 

Desta forma, o professor deve buscar subsídios que possam ser 

utilizados como instrumentos na aquisição do conhecimento, desmistificando a 

ciência com fatos do cotidiano. Algumas alternativas podem impulsionar a 

compreensão do ensino de ciências com a utilização de materiais alternativos 

unindo a prática e a teoria. 

De acordo com Fracalanza (et al.1986), vários especialistas do ensino 

de ciências, propõe a utilização de estratégias no ensino, que substituam as 

aulas expositivas com apenas livros didáticos, para atividades experimentais. 

No entanto, as atividades experimentais devem fornecer um ambiente de 

reflexão e de elaboração de novas ideias, para uma melhor conclusão de 

resultados (BRASIL, 1998). 

Podemos ressaltar que a utilização de experimentos com materiais 

alternativos, contribui com o processo de ensino-aprendizagem, tornando-se 

importante instrumento para os docentes, pois facilita à explicação dos 

conceitos e desperta a curiosidade nos alunos estimulando a compreensão 

dos temas trabalhados. 

Para Pozo (2002) os alunos precisam de algo que os motive a buscar 

conhecimentos, que prenda a sua atenção para determinados conceitos, 

assim concretizando um aprendizado significativo. Para que ocorra 

aprendizagem alguns conteúdos requerem interação do aluno ao longo da 

prática, sem dispersar do foco. 
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No entanto, torna-se fundamental que o ambiente escolar disponha de 

mais recursos didáticos além do livro, quadro e giz, com intuito de despertar o 

interesse do aluno para observação os fenômenos naturais e biológicos no 

cotidiano. Assim, as atividades experimentais podem contribuir com o 

processo de assimilação dos conteúdos e conceitos. As aulas nesse formato 

contribuem com o processo de ensino-aprendizagem e com a aquisição de 

novos conhecimentos, levando o aluno a um interesse maior pelo processo. 

A utilização de materiais alternativos, além de promover um baixo custo 

financeiro promove uma maior acessibilidade. Salienta-se que não é o local de 

trabalho que caracteriza o pesquisador, mas a sua maneira de trabalhar. 

Assim, uma árvore, uma cozinha, um carro ou uma floresta, desde que sirvam 

de cenários adequados às investigações, são considerados laboratórios. 

Considera-se como laboratório o ambiente no qual um pesquisador faz uma 

experimentação, seja ela uma indução de fenômenos, ou mesmo observações 

de um fenômeno natural. Ou seja, os alunos não precisam estar dentro de um 

laboratório equipado, para que ocorra a pesquisa e se obtenha bons 

resultados. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino de 

Ciências relatam a importância de se desenvolver o raciocínio e a capacidade 

de analisar dos alunos, para que possam melhor associar os conteúdos 

teóricos com os conceitos da prática (FERNANDES, 2006). 

Desta forma, aconselha-se que para despertar a sagacidade 

investigativa na mente do aluno, não é necessário ter um laboratório. Contudo, 

a utilização de práticas simples com os materiais alternativos podem obter 

resultados enriquecedores que irão incrementar a obtenção de conhecimento 

pelo aluno (BRASIL, 2002). 

Via de fato, é considerável que a aula ocorra no ambiente escolar 

associada aos conceitos teóricos, onde a atividade experimental proporcione e 

facilite a assimilação dos conteúdos, contribuindo para uma melhor aquisição 

do conhecimento (POSSOBOM et al., 2003). 
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Diante desse contexto, a confecção de instrumentos alternativos 

acessíveis e de baixo custo pode viabilizar a utilização de atividades 

experimentais no ambiente escolar, permitindo que o aluno possa vivenciar e 

observar experiências do contexto ambiental e biológico, até então abstratos 

para sua visão de mundo (ASSUMPCAO et al., 2010). 

 

1.5 As Tecnologias da Informação e a Comunicação como recurso experimental 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) referem-se a 

todas as tecnologias que medeiam todos os processos informativos e 

comunicativos dentre os seres. Podem ser entendidas como um conjunto de 

recursos tecnológicos integrados uns aos outros, de forma que, oportunizem 

através de funções de hardware, software e telecomunicações, a automação e 

comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e 

aprendizagem. 

De fato, quando se refere ao processo de transmissão de conhecimento 

e comunicação, as tecnologias surgem com o propósito de facilitar o processo 

de ensino-aprendizagem com a inclusão digital. Desta forma, a adição de 

computadores no âmbito escolar foi a mola propulsora que proporcionou a 

utilização de tecnologias, que por sua vez permitiu o acesso as informações e 

a realização de um rol de atividades em todas as dimensões da vida humana, 

além de contribuir com a formação dos professores por meio da criação de 

redes e comunidades virtuais. 

Atualmente é comum a implementação de recursos tecnológicos ao 

longo das aulas. Aos poucos, o ambiente escolar tem buscado acompanhar a 

evolução da sociedade tecnológica, com noções básicas de informatização 

aos alunos, visto que, a sociedade tem se tornando mais globalizada e 

dinâmica exigindo uma melhor preparação de todos. 

De forma direta ou indireta é notável que as tecnologias estão 

presentes em diversos setores do nosso cotidiano, através da elaboração de 

textos, resolução de cálculos e organização de atividades do dia a dia. De 
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fato, conclui-se que a chegada das tecnologias no âmbito escolar venha 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. 

Sabe-se que a utilização de novas tecnologias interfere no processo de 

aprendizagem e conduzem o aluno a agir, interagir, raciocinar e concretizar 

resultados. Os novos avanços das tecnologias podem levar os educadores a 

mudanças em suas metodologias obrigando-os a se adaptar, para melhor 

transmitir aos seus alunos um conhecimento mais significativo. Aguiar (2006) 

corrobora dizendo que, esses avanços tecnológicos podem resultar em 

mudanças paradigmáticas a respeito de como ensinar. 

Pode-se ressaltar que a utilização de simuladores ou recursos 

audiovisuais tende a facilitar o processo de aprendizagem na observação de 

processos biológicos, de modelos e mecanismos utilizados pela ciência, os 

quais são abstratos à percepção dos educandos. 

A utilização de softwares educacionais presentes frequentemente na 

escola, pode favorecer o processo-ensino aprendizagem e, como 

consequência, desencadear melhorias no desempenho educacional através 

da adoção de práticas que promovam uma forma mais cativante de aprender. 

O ensinar deve ser pensado utilizando como ponto inicial o despertar para a 

curiosidade científica, para o anseio em buscar explicações, para o estímulo 

em vislumbrar o desconhecido e que, de um modo voluntário possa enraizar 

nos comportamentos dos alunos a capacidade de estruturar suas ideias e a 

habilidade necessária para ponderar resultados. 

A escola deve lhe conferir habilidades e competências científicas. Para 

tal, teorizar não é o suficiente para materializar atitudes científicas no campo 

social, cultural e político da vida dos educandos. A vida é psíquica e orgânica 

assim como o processo de ensino-aprendizagem. Assim, vale salientar que 

simular é estar mais perto do realizar que um aprendizado descontextualizado 

e abstrato, indicando o uso de simuladores virtuais como um bom caminho 

para aproximar a experimentação virtual na rotina do educando. 

Vale ressaltar que, em meio às tecnologias da informação e 

comunicação encontramos vários recursos audiovisuais e softwares 
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educacionais como os simuladores, os quais produzem situações de 

aprendizagem que permitem ao educando experimentar diversas 

possibilidades (MORAES, 2006). 

Tecnicamente, um simulador é um conjunto de hardware e software 

que reproduz um determinado ambiente real no meio computacional, podendo 

reproduzir, por exemplo, um ecossistema inteiro, auxiliando no estudo e 

aprendizagem do mesmo. Os simuladores podem ser utilizados de diversas 

maneiras para a aquisição de conhecimento acerca dos sistemas biológicos. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A realização desta sequência didática fornecerá algumas sugestões de 

atividades experimentais de como trabalhar de forma mais significativa o tema 

Fotossíntese no 6º ano do Ensino Fundamental na disciplina de Ciências. 

Para a realização desta proposta, é necessário que o ambiente escolar 

tenha um laboratório de Ciências ou um ambiente para a realização das 

práticas experimentais e um laboratório de informática, com computadores e 

internet disponível com devido suporte técnico.  

É essencial que o professor esteja preparado com relação ao conteúdo 

e sua metodologia para o bom desenvolvimento da proposta. O professor tem 

a obrigação de se preparar bem para ensinar o conteúdo científico, cabendo 

ao aluno à responsabilidade de aprender (PARANÁ, 2008).  

É importante o professor ter conhecimento dos instrumentos utilizados 

na realização das práticas da metodologia, com preparação do material e 

verificação do seu funcionamento, para prevenir situações inusitadas; bem 

como preparar um segundo plano para eventuais problemas durante a 

aplicação de cada atividade.  

O desenvolvimento das atividades práticas proporcionará o processo de 

ensino aprendizagem voltado à interação do professor (orientador, mediador), 

do aluno (aprendiz) com o objeto de estudo (conhecimento científico). Nesse 
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momento devem-se valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, de modo 

a ampliar os conceitos em sua estrutura cognitiva, sempre de forma 

contextualizada, fazendo com que a ciência seja percebida como essencial 

para a compreensão do mundo (MOREIRA, 1999).  

A realização desta proposta pedagógica enfatiza os conhecimentos dos 

alunos e o enriquecimento do processo de aprendizagem proporcionando um 

ambiente motivador e a construção do conhecimento em relação aos 

conceitos que envolvem o processo de fotossíntese, tais como o ecossistema, 

o desenvolvimento do sistema biológico, a natureza da energia luminosa e a 

transdução de energia, os componentes bióticos e abióticos da fotossíntese e 

a produção de compostos orgânicos e a produção de energia no processo 

fotossintético.  

As atividades devem ocorrer em ambientes dinâmicos que 

proporcionem a interação dos alunos com os materiais e o conteúdo, 

utilizando de recursos com materiais alternativos e o uso de tecnologias 

(computador, vídeos, simuladores online). 

Com base no objetivo das metodologias propostas optou-se por 

detalhar a sequencia de realização das atividades, na seguinte figura: 
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Figura 1. Representação da sequencia das atividades. Fonte: o Autor (2016) 

 

 

3. LABORATÓRIOS 

 

Não é o local de trabalho que caracteriza o pesquisador, mas a sua 

maneira de trabalhar. Assim, uma arvore, uma cozinha, um carro ou uma 

floresta, desde que sirvam de cenários adequados às investigações, são 

considerados laboratórios. Considera-se como laboratório o ambiente no qual 

um pesquisador faz uma experimentação, seja ela uma indução de 

fenômenos, ou mesmo observações de um fenômeno natural (CABRAL, 

2015). 

Para que os alunos possam se familiarizar com os ambientes, faz-se 

necessário que tenham um primeiro contato com os laboratórios para 
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conhecer o ambiente e os equipamentos que serão utilizados e demais 

equipamentos presentes neste espaço. 

 É necessário que o aluno conheça os materiais a serem utilizados. 

Assim, devem saber o que são vidrarias, o que são reagentes, quais os 

cuidados que devem ter dentro de um laboratório. Quanto ao ambiente virtual, 

devem saber manusear o computador, acessar a internet, navegar por sítios, 

especialmente para aqueles que não têm acesso disponível em seu cotidiano. 

Para frequentar o laboratório é necessário conhecer uma série de 

obrigações e cuidados, para garantir a segurança dos usuários, evitar 

acidentes e obter um melhor rendimento. 

 A cada vez que alguém violar uma norma de conduta no 

laboratório estará expondo a si e aos outros a um acidente 

desnecessário. Desrespeitar normas no laboratório pode custar muito 

caro!  

 

3.1 Normas de Trabalho em Laboratório 

É extremamente importante que o aluno siga todas as instruções dadas 

pelo professor com respeito às técnicas e medidas de segurança no 

laboratório, pois as atividades experimentais, para serem bem sucedidas ou 

produtivas requerem vários cuidados. 

 

Normas Gerais de cuidados que o Professor deve tomar. 

1. Cabe ao papel do professor de verificar, com antecedência a atividade do 

dia, pois cada aluno deve vir para o laboratório teoricamente preparado.  

2. Se possível, o professor deve orientar os alunos de apresentar-se de jaleco 

para a aula prática. É fundamental, no trabalho de laboratório o uso de jaleco 

de preferência de mangas compridas, pois, é um requisito essencial para a 

segurança. Cabelo amarrado e calçado fechado.  
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3. O professor deve lembrar os alunos de não levar para o laboratório, objetos 

como: pastas, estojos, cadernos e livros de outras disciplinas. Levar apenas o 

estritamente necessário ao trabalho a ser ali realizado  

4. É papel do professor orientar os alunos que qualquer material, de qualquer 

natureza constante ou incluído, temporariamente, no acervo do laboratório, 

terá seu lugar predeterminado, situação que não deverá ser alterada. 

5. O professor deve observar e tomar o cuidado de não trabalhar com material 

imperfeito ou quebrado e nem defeituoso, principalmente com objetos 

pontiagudos ou cortantes.  

6. O professor no ambiente do laboratório deve tomar bastante cuidado com 

os instrumentos e aparelhos; o dano causado a eles prejudicará o aluno, seu 

grupo e as classes em geral, pois, além da perda de um material valioso, 

haverá prejuízo com o aprendizado.  

7. O professor deve sempre estar orientando e mediando o andamento da 

aula, pois, a partir do momento em que o aluno receber as instruções, 

professor e aluno, serão responsáveis pelo que danificar, quebrar ou 

desperdiçar. 

8. Antes da realização da aula o professor deve observar os materiais a serem 

utilizados e não usar a vidraria indiscriminadamente. Para cada substância, 

usar uma pipeta, um funil, um conta-gotas, um tubo de ensaio, etc.  

9. O professor deve observar e não ocupar a vidraria específica (béqueres, 

cilindros graduados, etc.) com substâncias que podem perfeitamente, ser 

guardadas em vidros comuns.  

10. Após a realização da aula é papel do professor orientar os alunos para 

conservar limpo o local de trabalho.  

11. Caso ocorra um acidente, o professor deve tomar iniciativa dos cuidados a 

serem realizados e a buscar serviço especializado, visando a segurança e o 

cuidado com o aluno.  



 
20 

 

12. O professor deve orientar que cada aluno deve limitar-se ao seu local de 

trabalho. O aluno não é obrigado a trabalhar sentado, podendo também, fazê-

lo de pé, nunca ajoelhado no tamborete. 

13. Somente ao coletar (aluno responsável por levar o material dos armários 

para a bancada e vice-versa) de cada grupo é facultada a entrada na sala de 

preparo ou acesso aos armários. É aconselhável fazer o revezamento do 

coletor para cada aula, mas nunca durante a aula.  

14. Orientar os alunos a ética de nenhuma hipótese ou situação, tocar em 

experimentos alheios.  

15. Antes de iniciar o experimento o professor deve certificar-se todos 

possuem materiais necessários para a realização do experimento. 

16. É papel do professor conduzir e orientar cuidadosamente, o plano ou 

roteiro.  

17. Orientar os alunos a registrar, com exatidão e por escrito, todos os dados 

de cada etapa das operações, evitando a perda e a mistura dos mesmos, para 

não deturpar os resultados finais. Estas anotações serão básicas na 

elaboração do relatório. 

18. É aconselhável ao professor fazer desenhos, representações 

esquemáticas, tudo o que possa enriquecer a coleta de dados e observações.  

19. Ao longo da realização das práticas à medida que for liberando o material, 

orientar os alunos para organizar o ambiente e colocar os materiais no lugar 

de origem, respeitando os critérios de limpeza.  

20. Lembrar os alunos de não jogar na lixeira, todos os sólidos e pedaços de 

papel usados.  

21. Orientar todos os alunos de lavar as mãos com água e sabão, antes de 

sair do laboratório. 

 

Referência: CABRAL, Fernando Viana. Técnicas Fundamentais de 

Laboratório. 
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Para a Aula Prática 

 Chegar no horário. Cinco minutos são suficientes para você chegar ao 

laboratório.  

 A turma deverá ser dividida em número igual de alunos por mesa.  

 Trazer para o laboratório somente o material necessário para a realização 

da prática, isto é, bolsa de lápis, cola, tesoura, caderno e apostila quando 

solicitado.  

 Caso precise de material extra, trazê-los quando solicitado.  

 Ter cuidado com o mobiliário e materiais em geral presentes no 

laboratório, não desenhando nas mesas e/ou bancos.  

 Deixar as brincadeiras para depois, prestando muita atenção na prática 

que seu grupo estará realizando.  

 Cuidar dos materiais que estarão em seu grupo, participando ativamente 

do desenvolvimento das práticas.  

 Elaborar suas próprias respostas, pois cada um tem seu ponto de vista e é 

capaz de tirar suas próprias conclusões.  

 Limitar-se à sua área de trabalho.  

 Em caso de acidente avisar imediatamente o professor.  

 É importante aprender os nomes dos materiais que frequentemente são 

usados frequentemente.  

4. Diagnóstico dos saberes prévios com a exibição do 

Filme: Lorax, em Busca da Trúfula Perdida 

 

Segundo Silva (2012), instrumentos diferenciados como o filme tem um 

papel importante no processo de ensino. Os filmes ampliam a imaginação e a 

capacidade de argumentação, possibilitando aos alunos questionar e dar 

sugestões ao rumo da história. Ao utilizar filmes como organizadores prévios o 
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ambiente tende a motiva-los, para a interação com novas atividades, pois, o 

uso do filme estimula-os a participar e interagir com o novo conteúdo.  

Desta forma, pode-se utilizar um filme de animação como recurso 

tecnológico para dar início às atividades desta proposta como organizador 

prévio. Através do filme pode-se abordar uma visão geral dos conceitos de 

Fotossíntese, buscando despertar os conhecimentos prévios dos alunos para 

a temática e assim fazer uma ponte com os novos conceitos para que a 

aprendizagem se torne significativa (MOREIRA, 2015).  

(...) a principal função do organizador prévio é a de servir de ponte 
entre o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber a fim de que 
o novo material pudesse ser aprendido de forma significativa. Ou 
seja, organizadores prévios são úteis para facilitar a aprendizagem 
na medida em que funcionam como “pontes cognitivas” (MOREIRA, 
2015, p. 31).  

Ao utilizar o filme “Lorax: Em busca da trúfula perdida”, buscar-se-á 

apresentar a temática Fotossíntese de forma mais dinâmica, de modo a 

explorar os conhecimentos prévios, proporcionando ao aluno a percepção de 

que por meio de uma metodologia diferenciada, os conceitos científicos 

podem ser abordados de modo a se chegar ao conhecimento. 

Referencias: 

http://cinebookescola.blogspot.com.br/2015/06/o-lorax-em-busca-da-trufula-
perdida.html 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-170530/ 

Filme disponível na plataforma You Tube: 
https://www.youtube.com/watch?v=b4g1oVrh6lw 

 
A história do filme relata a vida de pessoas na cidade artificial de 

“Thneedville”. Essa cidade é feita de plástico; delimitada e isolada, no meio de 

um ambiente natural destruído e destituído de organismos vivos. A cidade é 

comandada pelo prefeito que comercializa tudo para obter lucro e isola com 

muros a cidade para que a população não saiba o que é um ambiente natural. 

Mostra como a sociedade industrial funciona, e o impacto ambiental causado 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-170530/
https://www.youtube.com/watch?v=b4g1oVrh6lw
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pela conduta humana inadequada frente ao ambiente. Nesta cidade não existe 

vegetais nem animais de verdade, o ar que respiram é comprado em garrafas, 

as árvores são movidas à pilha e por controle remoto. Por não ter vegetais, em 

praças e bosques, sobra lugar para fazer estacionamento de carros; a comida 

é toda artificial e a base de gelatinas e comprimidos.  

O enredo da história ocorre quando um menino ouve as histórias 

contadas por sua avó e o sonho de sua bela amiga em conhecer a planta 

trúfula; então ele parte em busca da semente da planta. O menino descobre 

que se essa planta for cultivada e conservada no ambiente natural, ela produz 

ar de graça e, isso ele quer mostrar à população da cidade.  

Através deste filme espera-se motivar os alunos para a realização das 

próximas atividades que se desenvolverão em ambientes interativos entre 

professor, aluno e conhecimento, bem como, instigá-los a compreender que 

existem diferentes meios de se chegar ao conhecimento. Após a exibição do 

filme, será proposta uma discussão em grupo sobre a temática fotossíntese 

para que os alunos possam expor suas concepções sobre a importância da 

fotossíntese para o meio ambiente e os organismos vivos. Assim, podem-se 

observar os conhecimentos prévios, os pontos relevantes do filme que 

despertaram curiosidades e avaliar sua forma de interpretação, direcionando-

os desta forma, para uma discussão em nível de abstração mais elevado 

acerca do conteúdo proposto. 

O filme apresentou a importância dos seres fotossintetizantes, 

representado pelas plantas que elaboram alimentos e produzem oxigênio, 

essenciais para os sistemas biológicos.  

Moreira (2015) relatou a interação dos organizadores prévios como um 

dos fatores que permite identificar um conteúdo significativo em meio aos 

conhecimentos básicos existentes e explicar a importância de um novo 

conhecimento para que ocorra a aprendizagem do novo. 
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5. PRÁTICAS 
 

Todo ambiente que permita a realização de experimentos que 

oportunizem aos alunos a observação e o desenvolvimento de hipóteses 

sobre o material de estudo, proporciona o planejamento de ações com intuito 

de alcançar resultados significativos de forma qualitativa, pode ser 

considerado local de estudos. Segundo Chalmers (1993) deve-se considerar 

que o professor deve evidenciar as diferenças entre as práticas realizadas no 

âmbito escolar para fins pedagógicos das realizadas por cientistas, para que 

possa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. 

A utilização de práticas experimentais deve partir de uma questão 

problema. Cabe ao professor orientar os alunos para obtenção de resultados e 

oportunizar um ambiente para que sejam levantadas hipóteses, ideias e as 

submetam ao debate assim, enriquecendo conhecimentos através de uma 

reflexão para construção de um conhecimento mais significativo. Os caminhos 

podem ser diversos e, a liberdade para descobri-los é uma forte aliada na 

construção do conhecimento individual (BRASIL, 1998). 

É necessário que os alunos entendam que só se obtém conhecimento 

se houver esforço em sua conquista. Que ele próprio é responsável pelo seu 

conhecimento através da interação com o ambiente escolar. Espera-se que o 

aluno seja um sujeito ativo e participativo e que saiba interagir buscando 

possíveis soluções. 

A seguir serão descritas as etapas das sequências didáticas cujos 

experimentos se deram em ambiente real (laboratório de ciências) ou em 

ambiente virtual (através do uso de simuladores). 

 

5.1 TERRÁRIO OU MICRO JARDIM 

Contexto 

O grau de importância de se trabalhar com um terrário é a dimensão 

que ele nos proporciona, uma vez que, podem-se explorar vários aspectos 
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com interesse ambiental. O terrário pode simular a aproximação de um 

ambiente real, onde um conjunto de elementos interage entre si. A partir do 

terrário, há um leque de conceitos a se abordar envolvendo temas como o 

espaço natural, o ciclo da água, a funcionalidade de um ecossistema, os tipos 

de solos, a interação entre fauna e flora, a germinação, o processo de 

fotossíntese, entre inúmeros outros. 

A construção de um terrário leva os educandos a compreenderem o 

funcionamento de ambientes naturais e as alterações promovidas por 

mudanças nas condições ambientais. 

O desenvolvimento de um terrário demonstra que a educação 

ambiental (EA) não se limita a estudar o ambiente, a fauna e a flora. Desta 

forma, é preciso conduzir os alunos para que compreendam a complexidade 

dos fenômenos ocorridos na natureza que incluem desde o desenvolvimento 

das plantas no ecossistema até o processo de fotossíntese. 

É preciso ampliar o universo do aluno através da aquisição de 

vocabulário e habilidades e competências cognitivas que o permitam uma 

postura crítica sobre os impactos presentes na natureza, promovendo ações 

cotidianas que possam promover atitudes críticas, as quais serão exercitadas 

na montagem do Terrário (cuidado com o solo, a importância da água, o que 

acontece quando uma das espécies não está presente, como fazer para que 

as espécies não sumam). 

É necessário fazer com os alunos uma conexão entre o assunto 

abordado – a fotossíntese e a consciência de uma sociedade educada para 

compreender a fragilidade do planeta e sua dependência em relação ao uso 

da energia.  Tal compreensão é relevante para educar cidadãos conscientes 

em relação ao uso dos recursos naturais. 

 

MATERIAIS:  

 Aquário de vidro sem tampa do tamanho desejado (pode ser substituído 

por garrafa pet); 
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 Terra vegetal, areia, pedras e carvão; 

 Pequenas plantas; 

 Pedrinhas ou cascalho; 

 Carvão vegetal triturado – evita odores e apodrecimento das raízes; 

 

COMO MONTAR O TERRÁRIO 

 Faça a primeira camada do vidro com pedrinhas ou cascalho de 5 a 10 

centímetros, pois auxiliam para o armazenamento de água. 

 Na segunda camada coloque o carvão vegetal com espessura de 

aproximadamente 5 centímetros. 

 Na camada seguinte, é adicionada a camada de terra onde as plantas 

fixarão as raízes. 

 Para finalizar, encaixe as plantinhas escolhidas na terra e acrescente mais 

uma camada de terra. 

 Após fixadas as plantas, pode-se adicionar cascas secas de árvores, 

pedrinhas, uma fina camada de areia, musgos. Tais substratos auxiliam na 

retenção de água do terrário. 

 

Exemplos de Terrários 

 

   
http://casaeconstrucao.org/paisagismo/terrario/ 
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5.2 VisEdu - Aquário Virtual: 

(Simulador de Ecossistema Utilizando Animação Comportamental) 

Outra proposta para a demonstração de um ecossistema é o Aquário 

Virtual (VisEdu) que apresenta um ecossistema marinho possibilitando a 

interação entre os organismos vivos (fauna e flora) e a observação da cadeia 

alimentar, resultados de superpopulações em um ecossistema, dentre outras 

temáticas. 

 

Contexto 

Em um mundo em que os alunos vivenciam a todo o momento o uso de 

tecnologias e gostam muito delas, por que não aproveitar essa oportunidade e 

usá-la a seu favor? A aula pode entusiasmar os alunos de maneira parecida 

com a que os jogos e filmes os entusiasmam (SILVA, 2012). 

Dentre as tecnologias da informação e comunicação encontramos 

vários recursos audiovisuais e softwares educacionais como os simuladores, 

os quais produzem situações de aprendizagem que permitem ao educando 

experimentar diversas possibilidades (MORAES, 2006). 

A utilização de um “Aquário Virtual” permite as vantagens da 

experimentação pratica, promovendo a integração e a participação efetiva dos 

alunos. Além disso, exige um baixo custo para a realização, pois não precisa 

de inúmeros materiais e podem ser realizadas em um curto prazo de tempo, 

inúmeras vezes, com diversas variáveis, possibilitando um melhor 

entendimento dos eventos biológicos em um ecossistema. 

A finalidade deste simulador é a geração de um ecossistema marinho, 

demonstrando o equilíbrio ambiental mesmo que de forma mínima através de 

animação comportamental.  Permite também observar a reprodução de uma 

cadeia alimentar pequena que possui o tubarão como predador e a sardinha 

como presa, que por sua vez se alimenta de plâncton. A aplicação do software 

se mostra um ótimo ambiente para a inserção de agentes dotados de 

representação gráfica, possibilitando a geração de comportamentos 
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específicos tais como explorar, perseguir, fugir e comer, sem a necessidade 

de intervenção do usuário que não precisa ficar especificando como eles 

devem ocorrer. 

Em outras palavras, a utilização de simuladores tem como objetivo 

melhorar o processo de assimilação de conteúdos através das aulas de uma 

forma mais dinâmica contribuindo para o processo de aprendizagem 

significativa. Tais recursos contribuem como ato educacional no fazer-pensar 

do professor e do aluno. O “ensinar-aprender adquire uma importância 

fundamental”, ou seja, irão contribuir ao papel do educador em despertar o 

interesse do aluno em relação ao conhecimento cientifico. 

Vídeo de demonstração: https://www.youtube.com/watch?v=IGVdZViRxMM&vl=pt 

Realização:  

1. O simulador é totalmente online, basta acessar o programa no site abaixo. 

Site do software: http://gcg.inf.furb.br/visedu/aplicativos/aquarium/ 

2. Primeiramente na aba fábrica de peças, serão inseridos os componentes 

para a inicialização do simulador, onde insere-se o aquário que é o 

ambiente disponibilizado do ecossistema aquático. 

3. Ao clicar no ícone "Propriedade das peças" presente na parte superior do 

simulador, aparecerá uma ficha técnica de cada indivíduo presente no 

aquário. 

4. Pronto para a realização de observações de diferentes variáveis, como em 

um ecossistema, será possível analisar o que aconteceria se o número de 

consumidores fosse demasiado grande, o que ocasionaria aos demais 

componentes da teia alimentar. 

5. Forma elevada de consumidores, o que ocasionaria com a inexistência de 

algum deles. 

https://www.youtube.com/watch?v=IGVdZViRxMM&vl=pt
http://gcg.inf.furb.br/visedu/aplicativos/aquarium/
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Quando se propõe a realização de atividades diferenciadas aos alunos, 

instiga-os a sair da zona de conforto, a buscar novas formas de encontrar 

respostas além do livro didático, conduzindo-os para eventos desafiadores 

que os fazem interagir, pensar, articular ideias, refletir em grupo expondo suas 

curiosidades e conhecimentos em discussões. Essa interação transforma os 

conhecimentos prévios e as novas informações são incorporadas a estrutura 

psíquica, promovendo uma aprendizagem significativa. 

Com a realização desta atividade abordando o conceito de 

ecossistema, busca-se demonstrar a importância das plantas (seres 

fotossintetizantes) para a manutenção da vida e dos demais organismos vivos 

presentes neste ambiente. 

Desta forma, espera-se que os alunos:  

Compreendam que num ambiente natural os seres fotossintetizantes 

são essenciais para manter a existência do ciclo da vida e do ambiente como 

um todo.  

Compreendam que a falta de plantas em um ecossistema pode 

desencadear um desequilíbrio de uma cadeia alimentar levando a morte de 

muitos outros os organismos vivos e do próprio ecossistema.  
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Observem e compreendam que há diferenças e semelhanças entre 

ecossistemas na quantidade e nos tipos de organismos vivos que o 

constituem. 

 

5.3 PROCESSO DE GERMINAÇÃO 

 

Contexto 

 

O processo de germinação de uma semente é uma das fases de 

grande importância para o desenvolvimento da vida de uma planta. A semente 

consiste de uma planta em seu estágio embrionário, onde a vida da planta se 

mantem em estado latente até que, em condições favoráveis do ambiente a 

planta sai de seu estado de dormência e, o metabolismo desencadeia a 

germinação. O embrião irá tornar-se uma planta adulta. 

Os educandos tem a oportunidade de acompanhar os diferentes 

estágios em que as sementes, com a adição de água, começam a brotar. A 

água ativa algumas enzimas, aumenta a respiração das células vegetais 

levando ao processo de reprodução celular para o desenvolvimento do 

embrião. Algumas sementes precisam de fatores adicionais, além da umidade, 

necessitam de fatores como luz e temperatura adequada para o seu 

desenvolvimento. 

Existem diferenças entre sementes monocotiledôneas e dicotiledôneas: 

O embrião da semente de angiosperma (plantas que produzem frutos) 

contém uma estrutura chamada cotilédone. O cotilédone é uma folha 

modificada, associada à nutrição das células embrionárias que poderão gerar 

uma nova planta. No entanto, a semente do milho possui um cotilédone e o 

feijão possui dois cotilédones, o que justifica seus nomes. No 

desenvolvimento, as monocotiledôneas formam um conjunto de raízes finas 

que se originam de um único ponto, conhecidas como raízes fasciculadas. As 

dicotiledôneas formam uma raiz principal, e outras laterais. 
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Desta forma, os estudantes poderão compreender os processos de 

desenvolvimento do embrião da planta e observar a influência dos fatores 

ambientais na germinação. Além disso, o acompanhamento contextualizado 

do processo de germinação de uma semente tem como intuito despertar nos 

estudantes o interesse pelos cuidados e preservação das plantas no meio 

ambiente. 

 

MATERIAIS 

 100 copos descartáveis; 

 Caixa de sapato; 

 Água; 

 Sedimentos: 

 Solo fértil; 

 Solo Arenoso (com areia); 

 Solo árido (com cascalho). 

 

MONTAGEM DO EXPERIMENTO 

 

Cada aluno irá preparar uma das cinco amostras: 

1. A primeira semente será plantada em um solo fértil, úmido e com boa 

luminosidade, caracterizando assim amostra 1 (A1). Condicionamento 

favorável para que obtenhamos o processo de germinação. 

2. A segunda semente será plantada em solo arenoso, com exposição à 

luminosidade e umidade adequada e pode ser denominada amostra 2 

(A2). 

3. A terceira semente será plantada em solo arenoso, exposta a 

luminosidade e escassez de água, representando a amostra 3 (A3). 

4. A quarta semente será inserida em um solo árido com boa luminosidade e 

sem umidade determinando a amostra 4 (A4). 
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5. E a última semente será plantada em solo fértil, com presença de água, 

mas com ausência de luz, assim concretizando a amostra 5 (A5). 

 

 

https://www.shutterstock.com/pt/pic-137935025/stock-vector-seed-bean-

plant.html?src=PNn86gFPQqtN3ITC-vutNQ-1-3 

 

 

 Outra possibilidade de observar a mesma interatividade é através do 

software “Germinação e Fotossíntese” que representa os aspectos de 

desenvolvimento de uma semente a influência sobre o seu desenvolvimento 

quando ocorre a alteração de fatores essenciais para seu crescimento. 

 

 

5.4 GERMINAÇÃO E FOTOSSÍNTESE (SOFTWARE) 

 

Contexto 

Germinação e Fotossíntese é um projeto de alunos da UFC para a 

cadeira de Oficina de Produtos para Educação a distância ofertada em 

2012.1, ministrada pelos professores Eduardo Junqueira e Melo Júnior. 
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O projeto foi desenvolvido pelos alunos Paulo Sérgio, Israel Carlos e 

Daniel Martins. Consiste em uma aplicação Flash para rodar na plataforma PC 

em conjunto com o sensor Kinect. 

A ideia central aqui é oferecer ao professor um suporte virtual para o 

incentivo a experimentação e aprendizado do aluno. Baseando-se no 

tradicional experimento da semente no algodão utilizada no ensino dos 

princípios da germinação vegetal, a experiência foi enriquecida e levada ao 

ambiente virtual na forma de um simulador. 

A interação é feita diretamente pelo aluno através de gestos manuais 

captados pelo sensor Kinect e a experiência deve ser feita em dupla. Os 

integrantes devem escolher as configurações do experimento para as 

variáveis "luz", "água", "presença de oxigênio" e "presença de gás carbônico" 

e, então, ativar o botão testar, que ligará o simulador e lhes apresentará o 

resultado, se a germinação ou a não germinação da semente. Um dos alunos 

deverá ficar responsável por tomar notas do experimento, se obtido o sucesso 

ou não. Através da experimentação e nota, a dupla conseguirá chegar ao 

resultado ideal para a germinação. 

 

REALIZAÇÃO: 

1. Primeiro passo deve realizar o download do arquivo SWF do site: 

http://germinacaoefotossintese.blogspot.com.br/ 

2. SWF (Shockwave Flash) é um formato de arquivo de aplicações web, 

criado pela Macromedia, atualmente adquirida pelo Adobe. 

3. Logo após o download, o software não precisa ser instalado no 

computador. É necessário clicar no arquivo, e ele irá abrir o software em 

uma página do navegador WEB. 

4. O simulador é de fácil utilização, não precisa clicar nos ícones, apenas 

deve mover o cursor do mouse acima dos ícones que logo responderá. 

5. A partir deste momento, pode ser utilizado o software. 

 

http://germinacaoefotossintese.blogspot.com.br/
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Disponível em: http://germinacaoefotossintese.blogspot.com.br/ 

 

 

Através desta atividade aborda-se o conceito de desenvolvimento dos 

sistemas biológicos, conduzindo os alunos a compreender os processos e as 

etapas de germinação das plantas ao longo de seu desenvolvimento.  

Assim, com a realização desta proposta, espera-se que os alunos:  

Compreendam o processo de germinação de uma semente até o seu 

desenvolvimento de uma planta.  

Compreendam que existem fatores determinantes para que a semente 

de uma planta possa brotar, crescer e se desenvolver para realizar 

fotossíntese e constituir seu ciclo vital.  

 

5.5 ARCO ÍRIS DE DVD (ESPECTRO DE LUZ VISÍVEL) 

 

Contexto 

O experimento Arco Íris de DVD é viável para demonstrar a existência 

do espectro de luz visível, que é utilizado pelas plantas para a realização do 

http://germinacaoefotossintese.blogspot.com.br/
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processo de fotossíntese. As fontes de luz podem ser uma vela ou lâmpada 

incandescente que emitem luminosidade sobre o DVD criando um fenômeno 

ótico conhecido como difração, momento em que a luz se decompõe, 

deixando visíveis as várias cores que formam o espectro de luz. 

Quando a luz branca reflete sobre uma superfície que separa dois 

meios surge um leque de cores. Tal fenômeno é conhecido como dispersão da 

luz e acontece em razão da diferença de incidência de refração, como também 

da diferença de velocidade de propagação do feixe de luz. Quando a luz está 

se propagando no ar e atinge uma gotícula de água, por exemplo, a 

velocidade da luz muda para outro comprimento de onda com valor menor do 

que estava se propagando no ar, assim, acabam dando origem à coloração do 

arco-íris. 

A observação desse fenômeno é essencial para se compreender o 

desenvolvimento de uma planta, já que os organismos fotossintetizantes 

necessitam do espectro de luz para a realização do processo de fotossíntese. 

O espectro de luz visível estimula os sentidos dos animais e promove nas 

plantas a conversão da energia. Assim, a luz branca pode ser decomposta em 

vários feixes de outras cores, as cores que formam o arco-íris, que são as 

cores do espectro de luz visível. 

 

MATERIAIS 

 DVD 

 Tesoura 

 Fita adesiva 

 Fita isolante 

 Lâmpada ou vela. 

 

MONTAGEM DO EXPERIMENTO 
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1. Primeiramente é necessário abrir o DVD ao meio com o auxílio de uma 

tesoura. 

2. A parte que será utilizada para a realização do experimento é a parte 

inferior (onde não possui escrita). Se sobrar um pouco daquela tinta 

refletiva você poderá tirar com uma fita adesiva. 

3. O próximo passo é tapar o buraco central do DVD com material opaco, 

como uma fita adesiva preta. 

4. Agora basta apagar a luz e colocar o DVD na frente de uma vela ou de 

uma lâmpada. 

5. Você verá as cores que formam a luz emitida pela vela. 

 

http://videosdelcopond.blogspot.com.br/2013/09/como-hacer-colores-alucinantes-con-un.htmL 

O espectro de luz visível é formado por tipos de ondas magnéticas 

compondo a existência da luz, que por sua vez é emitida de sua origem (no 

caso a estrela do nosso sistema solar o sol) a uma velocidade de 300000 

Km/s aproximadamente, em meio ao vácuo. Desta forma, o espectro é 

captado pelo olho humano a frequência dos comprimentos de ondas entre 400 

nm e 740 nm. Lembrando que é utilizada a unidade nanômetro para expressar 

a medida dos comprimentos de ondas, como demonstrado na figura seguinte: 

http://videosdelcopond.blogspot.com.br/2013/09/como-hacer-colores-alucinantes-con-un.html
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http://www.infoescola.com/fisica/espectro-eletromagnetico/ 

 

O espectro de luz visível na fotossíntese é transduzido em energia 

química e essa energia move o processo de síntese de matéria orgânica 

(glucose) assimilando a molécula de carbono presente no gás carbônico e os 

elétrons e prótons da água. O processo de fotossíntese se inicia nos 

pigmentos contidos no cloroplasto da célula vegetal e dentre a clorofila e 

pigmentos acessórios, as clorofilas “a e b” absorvem apenas certos 

comprimentos de ondas, destacadas nas faixas do visível que compreendem o 

vermelho, o azul e o violeta, refletindo o verde que as caracteriza. 

Da mesma forma, podemos representar de forma dinâmica através de 

simuladores a observação da natureza da energia luminosa, proporcionando 

interatividade do aluno com o contexto da atividade revelando ao aluno o que 

era visto como abstrato, de modo a desenvolver seus conhecimentos prévios 

e proporcionar a aprendizagem significativa através da desmistificação do que 

antes era abstrato. 

 

5.6 BLACKBODY-SPECTRUM 
 

Contexto 

O simulador BlackBody-Spectrum é uma boa opção para representar a 

existência de um corpo negro, o espectro de luz visível. A luz do sol é a 

http://www.infoescola.com/fisica/espectro-eletromagnetico/
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emissão de energia que o olho pode captar, e pode alterar sua intensidade de 

acordo com a estação do ano e as condições atmosféricas 

 

Descrição 

 O simulador proporciona observar o espectro de luz emitido pelo sol e 

observar como é formada a luz visível. 

 No simulador o aluno pode ajustar a temperatura para ver o 

comprimento de onda e intensidade da alteração do espectro. Ver a cor 

do pico de uma curva espectral. 

 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

A utilização do simulador permite ao aluno observar o que acontece 

com o espectro do corpo negro à medida que aumenta a temperatura e o que 

acontece com a forma da curva e seu pico, revelando a intensidade de uma 

frequência de energia. O professor pode acompanhar e contribuir com o 

conhecimento sobre a existência da natureza luminosa e por mais que não 

seja visível, ela está presente no ambiente. Através dela os seres 

fotossintetizantes realizam transdução desta forma de energia em energia 

química, essencial para a existência da vida das plantas e dos demais 

organismos presentes em um ecossistema. 

O simulador também permite a alteração de temperatura, possibilitando 

visualizar outras frequências magnéticas da luz como a alteração para uma 

lâmpada (em torno de 3000K), ou raios gamas e infravermelho. 
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Versão2.02

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/blackbody-spectrum 

 

 Outro opção é o simulador que possibilita observar o comportamento da 

luz e sua existência no ambiente, é “Moléculas de Luz”, também do site Phet – 

simuladores interativos. 

 

5.7 MOLÉCULAS DE LUZ 

 

Contexto 

 O simulador “Moléculas de Luz” permite ao aluno observar a 

movimentação dos fótons e moléculas em um ambiente onde a movimentação 

da luz apresenta uma desaceleração demonstrando o comportamento dos 

fótons sobre superfícies de forma ilustrativa, a interação com outras 

moléculas, e a dispersão ou absorção. 

Descrição 



 
40 

 

Você já se perguntou como um gás de efeito estufa afeta o clima, ou 

porque a camada de ozônio é importante? Use esse simulador para explorar 

como a luz interage com as moléculas da nossa atmosfera. 

 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

Ao longo da atividade, o simulador permite ao aluno explorar como o 

comportamento da luz interage com as moléculas presentes na atmosfera. 

Conduz o aluno a identificar de que forma ocorre a absorção da luz e 

que essa absorção depende da molécula e do comprimento das ondas 

luminosas, permitindo prever o movimento de uma molécula com base no tipo 

de luz que ela absorve ou repele. 

Possibilita ao aluno relacionar a energia da luz ao movimento resultante 

e perceber o comportamento da luz em frequências diferentes, quando a 

energia aumenta das micro-ondas ao ultravioleta. 

Versão1.1.12

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/molecules-and-light 
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5.8 DESVIO DA LUZ 

 

Contexto 

 O simulador “Desvio da Luz” permite ao aluno observar o processo de 

refração da luz, o comportamento da frequência da energia através de prismas 

e lentes, demonstrando a distorção e o reflexo. 

Descrição 

Explore o desvio da luz entre dois meios com diferentes índices de 

refração. Veja do ar para um copo d'água muda o ângulo de flexão. Usar 

prismas de diferentes formas e criar arco-íris. 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

O uso deste simulador permite observar e explicar como ocorre o 

comportamento da luz quando ela se desvia na interface entre dois meios e o 

que determina o ângulo. 

Permite observar e descrever como ocorre a desaceleração da 

velocidade e o comprimento de onda da luz em diferentes meios e pela 

transição em corpos diferentes feitos de matérias diferentes, promovendo a 

mudança de comprimento de onda e do ângulo de refração. 

Possibilita ao aluno entender o processo de distorção da energia 

luminosa que um prisma cria tendo como resultado um arco-íris.  

Em um contexto mais aprofundado e detalhado, permite aplicar a lei de 

Snell a um raio laser que incide na interface entre dois meios. 
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Versão 1.1.4 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/bending-light 

 

A utilização desta atividade, tanto no laboratório quanto com o uso de 

simuladores contribui para uma evolução conceitual sobre a natureza da 

energia luminosa desmistificando sua abstração e conduzindo os alunos a 

compreensão do espectro de luz visível. A luz do sol é a principal fonte de 

emissão de energia que o nosso olho pode captar e é essencial para 

realização da transdução de energia pelos seres fotossintetizantes, assim, 

contribuindo para a existência da vida no planeta Terra.  

Através destes experimentos, espera-se que os alunos:  

Compreendam a existência da energia luminosa no meio ambiente e 

que ela é essencial para a vida de todos os organismos de um ecossistema.  

Possam observar que a luz possui várias frequências além do espectro 

de luz visível, revelando que ela é composta por inúmeras radiações de 

diferentes comprimentos de ondas.  
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5.9 O PROCESSO FOTOSSINTÉTICO E A PRODUÇÃO DE OXIGÊNIO 

 

CONTEXTO 

O experimento envolve a realização do processo de fotossíntese e a 

capacidade dos organismos fotossintetizantes em absorver o gás carbônico e 

liberar oxigênio, com consequente produção dos combustíveis celulares 

carbonados. 

Os organismos fotossintetizantes são fundamentais para a manutenção 

da vida em nosso planeta, pois são a base das cadeias alimentares e 

produzem oxigênio, gás mantido na atmosfera em concentrações adequadas 

graças a atividade fotossintética. 

A realização do experimento conduz o aluno a compreender e observar 

a transdução de energia pela fotossíntese, que significa síntese em presença 

de luz. Nesse processo a planta transforma doze moléculas de água mais seis 

moléculas de gás carbônico em uma molécula de glicose e seis de oxigênio. 

Esse processo é fundamental para a manutenção de todas as formas de vida 

no planeta. Os organismos clorofilados (plantas, algas e algumas bactérias) 

são os responsáveis pelo processo de fotossíntese, captando a energia solar 

e utilizando-a para a produção de elementos essenciais (LOPES, 2010). 

6 CO2 + 12 H2O      C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

  

MATERIAIS 

 Bicarbonato de sódio (15 g) 

 Tubo de ensaio (proveta graduada) 

 Funil de vidro 

 Béquer 600 mL 

 Planta (planta aquática Elodea sp) 

 Água 750 g 
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 Colher 

 

Obs: Caso não tenha disponível tudo de ensaio, funil e béquer. Podem ser 

utilizados outros recipientes de vidro. 

 

FORMA DE REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

1. Com auxílio de uma colher, fazer uma dissolução com 15 g de bicarbonato 

de sódio em 750 mL de agua. 

2. Colocar os ramos da planta (para um melhor resultado é aconselhável 

utilizar a planta aquática Elodea sp) dentro vidro. 

3. Colocar o funil com os ramos de Elodea sp com a boca virada para baixo 

dentro do Béquer. 

4. Colocar a dissolução de bicarbonato de sódio já preparada dentro do 

Béquer. 

5. Em seguida colocar o tubo de ensaio, de forma que se encaixe na parte 

do funil que ficou para cima. 

6. Após montado o experimento colocar em local iluminado e observar. 

7. Observa-se após certo tempo, a formação de bolhas. 

 

 

http://projetofotossintesedb.blogspot.com.br/ 
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http://brasilescola.uol.com.br/quimica/tipos-reacoes-quimicas-2.htm 

 

 Além de representar o processo de transdução de energia pela 

fotossíntese o experimento permitiu a observação da existência dos gases 

como “Gás Carbônico” (na forma de Bicabornato de Sódio) e o “Oxigênio” 

(observado nas folhas submersas na água). O professor pode optar em 

trabalhar com o aluno através da representação de simuladores como o 

simulador “Efeito Estufa” e “Propriedade dos Gases” presente no site PhET – 

simuladores interativos, que permitem a observação e movimentação dos 

tipos de gases no ambiente. 

 

5.10 EFEITO ESTUFA 

 

Contexto 

O simulador Efeito Estufa permite interagir e observar a representação 

de um fenômeno natural pelo qual a Terra mantém constante a temperatura 

de sua superfície. Tal fenômeno ocorre quando a radiação da energia 

luminosa do Sol é absorvida por gases presentes na atmosfera e refletida 

novamente para a atmosfera. Devido às propriedades de alguns gases 

presentes na atmosfera, o calor fica retido no planeta, não sendo liberado para 

o espaço. 

Gases do Efeito Estufa; Calor; Termodinâmica; Clima. 

 

Descrição 
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Como os gases do efeito estufa afetam o clima? Explore a atmosfera 

durante a Era Glacial e hoje. O que acontece quando você adiciona nuvens? 

Altere a concentração de gases de efeito estufa e veja como a temperatura 

muda. Em seguida, compare com o efeito de painéis de vidro (vidraças). 

Amplie e veja como a luz interage com as moléculas. Será que todos os gases 

atmosféricos contribuem para o efeito estufa? 

 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

A utilização deste simulador permite ao aluno descrever o efeito dos 

gases promotores do efeito estufa e observar o efeito de nuvens sobre os 

fótons e a temperatura. 

Também possibilita o aluno interagir com o software de modo a 

observar o comportamento da energia luminosa com os gases presentes na 

atmosfera, demonstrando porque os gases promotores do efeito estufa afetam 

a temperatura do planeta. 

Com a realização deste experimento, é possível alertar os alunos sobre 

a importância desse fenômeno, o efeito estufa, para o planeta. Em seus 

conhecimentos prévios, a maioria dos alunos vêem esse fenômeno como algo 

ruim e prejudicial ao clima do planeta.  Porém, é essencial lembrar que ele não 

é algo criado pela mão do homem e que é importante para a manutenção da 

vida no planeta Terra, pois é ele que mantém as condições ideais de 

temperatura para o equilíbrio dos ecossistemas. 

O agravamento do efeito estufa desestabiliza o equilíbrio energético do 

planeta e propicia o aquecimento global. O processo tem se intensificado com 

a grande emissão de gases poluentes na atmosfera devido à queima 

demasiada de combustíveis fósseis. Desta forma, essa intervenção pode 

contribuir para o desenvolvimento e a reformulação dos conhecimentos 

prévios proporcionando a realização da aprendizagem significativa.  

 

Versão 3.04 
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/greenhouse 

 

5.11 PROPRIEDADES DOS GASES 

 

Contexto 

O uso do simulador “Propriedade dos Gases” proporciona ao aluno a 

observação da interação dos gases no ambiente e as noções de pressão e 

termodinâmica. Os gases são um dos três estados físicos da matéria e por 

isso é importante entender suas propriedades e características. Estão 

presentes em nosso cotidiano, sendo, inclusive, indispensáveis para a vida 

dos vegetais e animais, bem como para o desenvolvimento da sociedade e 

influência na indústria. 

Descrição 

Através do simulador bombeie moléculas de gás em uma caixa e veja o 

que acontece quando você altera o volume, adiciona ou remove o calor, muda 

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/estados-fisicos-materia.htm
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a gravidade, e muito mais. Meça a temperatura e a pressão, e descubra como 

as propriedades do gás variam entre si. 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

Observar o comportamento dos gases e entender suas características e 

propriedades. Desta forma, prever como muda uma variável, enumerando 

outras influências em outras propriedades dos gases. Pode-se predizer como 

a mudança de temperatura afetará a velocidade das moléculas. É possível 

ordenar a velocidade das moléculas em equilíbrio térmico com base nas suas 

massas relativas observadas através da realização do experimento. 

 

Versão 3.15 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties 
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Com a realização destes experimentos, busca-se conduzir o aluno a 

compreensão de que o ar que respiramos é constituído em sua maioria de gás 

nitrogênio (N2) e de gás oxigênio (O2). 

Pretende-se fazer que compreendam que o gás carbônico (dióxido de 

carbono) emitido pela nossa respiração é essencial para os seres 

fotossintetizantes como exemplo no processo de produção de compostos 

orgânicos (glicose) energéticos para o desenvolvimento das plantas e dos 

demais organismos ao longo de uma cadeia alimentar. Além disso, que 

também é o maior responsável pelo efeito estufa.  

Também pode ser explicado o gás ozônio (O3) quando estiver 

trabalhando com o simulador “Efeito Estufa”, relatando que é encontrado na 

estratosfera, que é o responsável pela absorção da maior parte da radiação 

ultravioleta do sol que poderia ter efeitos drásticos no ambiente e na vida das 

sociedades humanas. 

 

5.12 EXTRAÇÃO DE CLOROFILA 

 

CONTEXTO 

 

 Com o experimento “Extração de Clorofila” o aluno poderá fazer o 

processo de extração de substâncias a partir de amostras biológicas pela 

separação de moléculas por meio da utilização de solventes adequados. 

Trata-se da extração simples de clorofila presente em folhas verdes.  

 Via de fato, sabemos que os vegetais apresentam cores bem variadas. 

O que possibilita o colorido aos vegetais são moléculas denominados 

pigmentos. A clorofila, que apresenta cor verde, é um dos pigmentos mais 

comuns nos vegetais. Mas nem sempre percebemos a presença desse 

pigmento ao olharmos um vegetal. Nas folhas roxas de alguns vegetais, por 

exemplo, também existem pigmentos verdes. 
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 As clorofilas são pigmentos fotossintéticos responsáveis pela absorção 

da radiação luminosa e podem variar quanto à presença e abundância em 

diferentes espécies fotossintetizantes. (LINHARES E GEWANDSZNAJDER, 

2003) 

 A intensa cor verde da clorofila se deve a sua enorme capacidade de 

absorver a luz através das regiões azuis e vermelhas do espectro luminoso e, 

por conta destas absorções a luz que ela reflete e transmite é o verde que 

percebemos. 

  Através da realização do experimento busca-se melhor perceber a 

existência dos pigmentos presentes nas plantas, que são responsáveis pelo 

processo da fotossíntese. 

 

MATERIAIS 

 Almofariz para macerar as folhas 

 Folhas de diferentes espécies vegetais 

 Álcool ou acetona 

 Papel filtro 

 Peneira 

 Recipientes plásticos – Fita adesiva 

 

REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO 

A extração ocorrerá de duas formas: na primeira as folhas não serão 

maceradas e estarão imersas na solução de álcool ou acetona, pelo período 

de algumas horas; Na segunda serão colocadas as folhas em recipientes 

plásticos de forma que cada espécie vegetal seja colocada em um recipiente 

diferente. 

1. Adicionar 2 dedos de álcool ou a acetona a cada recipiente. 

2. Macerar bem as folhas nos recipientes utilizando o Almofariz. 
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3. Transferir o conteúdo do recipiente ao copo plástico utilizando a 

peneira, tomando cuidado para evitar que resíduos sólidos caiam no copo. 

4. Prender a fita de papel filtro no copo usando a fita adesiva de forma que a 

parte de baixo do papel filtro fique mergulhada na solução. 

 

   

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13602 

 

 A realização do experimento conduz o aluno a compreender os 

componentes que participam do processo de realização de transdução de 

energia luminosa em energia química durante a fotossíntese de um organismo 

vegetal. Além da realização do experimento de extração de clorofila o 

professor pode utilizar o simulador “Visão da Cor”. 

   

5.13 VISÃO DA COR 

 

Contexto 

 O simulador “Visão da Cor” conduz o aluno a entender existência dos 

pigmentos através das cores percebidas pela nossa visão. As cores são 

formadas pelos pigmentos existentes, mas elas são expressas pela absorção 

ou reflexão da frequência de luz. Pode-se também explorar o fato de que a cor 

representa uma percepção para o cérebro e o estimula a diferenciar uma cor 

da outra. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=13602
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Descrição 

Faça um arco-íris completo misturando as luzes vermelhas, verdes e 

azuis. Altere o comprimento de onda de um feixe de luz monocromática ou 

filtre a luz branca. Veja a luz como um feixe contínuo ou seus fótons 

individuais. 

 

Alguns Objetivos de Aprendizagem 

Através da realização do experimento o aluno pode interagir e 

determinar a cor que a pessoa vê para várias combinações de luz vermelha, 

verde e azul, alterando a cor observada. Com o uso deste simulador o aluno 

pode observar como ocorre a percepção da luz e a formação das cores pela 

frequência de luz refletida pelos objetos devido a absorção e reflexão dos 

comprimentos de ondas. 

Desta forma, o aluno pode entender a frequência da natureza luminosa 

da luz e que ela expressa cores diferentes, as quais diferem quanto à faixa do 

espectro da luz visível em que cada pigmento fotossintético, incluindo a 

clorofila, capta luz com mais eficiência. 

Versão 1.1.7 
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https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/color-vision 

Através desta atividade pretende-se que o aluno compreenda os 

componentes que participam do processo de captação de energia luminosa 

para a transdução em energia química.  

Assim, com a realização desta proposta, espera-se que os alunos:  

Compreendam o processo de captação da energia luminosa pelos 

pigmentos de uma planta. 

Entendam como são formadas as cores. 

O software de simulações PhET, foi selecionado por possibilitar uma 

interação entre os estudantes e o simulador, objetivando auxiliar nos 

processos de ensino e de aprendizagem, possibilitando a construção do 

conhecimento. 

5.14 FOTOSSÍNTESE 

 

Disponível em: 

http://www.escolakids.com/public/images/legenda/7c4b07706f53742ac300a73e367e7bb7.jp 

Dia-a-Dia Educação 

Primeiramente um vídeo explicativo para melhor compreensão do termo 

“Fotossíntese” 

O vídeo aborda o tema da fotossíntese em plantas com base nas 

principais consequências que este processo gera nas adaptações dos 

vegetais a diferentes tipos de ambientes. A luz é o tema de enfoque, bem 

como as distintas escalas em que ela afeta os organismos vegetais. As 

sequências de filmagens selecionadas também direcionam a atenção para a 

grande diversidade de estruturas morfológicas evoluídas em vários grupos de 
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plantas. Elaborado com base no recorte de trechos de documentários e 

filmagens postados no site de busca de vídeos "youtube". 

Vídeo 1: https://www.youtube.com/watch?v=pb8c0aO4EHE (Fotossíntese) 

Vídeo 2: https://www.youtube.com/watch?v=ayM1LHeLABs (Fotossíntese Super Didático) 

 

Simuladores Fotossíntese Fase Clara e Fase escura: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.php?cid=4&min=70&orde

rby=titleA&show=10 

Ao realizar esta atividade objetivamos que os alunos compreendessem 

a importância do processo de fotossíntese para os vegetais como fonte de 

energia e para todos os organismos vivos e o ecossistema, pelo processo de 

produção de compostos orgânicos (glicose) e oxigênio para seu 

desenvolvimento e respiração celular. 

Para que obtivessem conhecimento sobre conceitos de fotossíntese 

utilizamos simuladores e vídeos sobre fotossíntese, visando disponibilizar aos 

alunos uma forma interativa de aprender os conteúdos. Os simuladores são 

ferramentas de investigação que representam um modelo, um sistema que 

https://www.youtube.com/watch?v=pb8c0aO4EHE
https://www.youtube.com/watch?v=ayM1LHeLABs
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.php?cid=4&min=70&orderby=titleA&show=10
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_08/viewcat.php?cid=4&min=70&orderby=titleA&show=10
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caracteriza um processo de ensino que aproxima o conteúdo de uma forma 

mais atrativa. 

Os simuladores e vídeos selecionados apresentaram aos alunos de 

forma detalhada, os processos realizados na fase clara ou fase fotoquímica 

desde o processo de captação da energia luminosa emitida pelo sol e a 

transposição desta energia em energia química, a qual realiza o processo de 

síntese de glicose. Ambos estão especificados abaixo, bem como um breve 

relato de cada site: 

 

 

Figura 2 Representação do simulador Fase Luminosa. Fonte: O Autor (2016) 

 

Os simuladores utilizados estão disponíveis no site “Dia a Dia 

Educação” na área de Disciplinas. Primeiramente o professor deve realizar 

uma breve apresentação do processo de fotossíntese utilizando apresentação 

de slides com Datashow, dando ênfase as fases clara e escura de modo que 

os alunos estejam familiarizados com os conteúdos ao trabalhar com os 

simuladores. 

O primeiro simulador é uma representação da fase clara. Lembrando 

que a fase clara ou fase fotoquímica ocorre nas estruturas da membrana dos 

cloroplastos, onde estão presentes os tilacóides contendo os pigmentos 

acessórios e a clorofila. 
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O segundo simulador demostrou a realização da fotossíntese 

conhecida como fase escura ou fase química, explicando de forma detalhada 

todo seu processo. Nesta fase, de forma resumida, os alunos puderam 

observar através do simulador a transformação da molécula de ribulose 5-

fostato, a incorporação do dióxido de carbono para formar a molécula de 

glicose, através do ciclo de Calvin-Benson. 

 

Figura 3 Representação do simulador da fase escura. Fonte: O Autor (2016) 

Após o uso dos simuladores sugere-se utilizar dois vídeos sobre 

fotossíntese (vídeo 1: “Fotossíntese” e “Fotossíntese Super Didática”). Os 

vídeos apresentam de uma forma dinâmica o conteúdo de fase fotoquímica e 

fase química, antes observada na apresentação de slides e ao longo da 

atividade com os simuladores. 

O desenvolvimento de práticas experimentais possibilita ao aluno 

desenvolver seus conhecimentos científicos de forma mais aprofundada. 

Desta forma, despertando sua curiosidade, adquirindo novos saberes e 

transformando seus conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva, que 

contribuíram para a formação de novas informações. 

 No decorrer das atividades, haverá momentos de diálogos, discussões, 

explanação dos conteúdos, com a utilização de recursos multimídias utilizando 



 
57 

 

slides ilustrados, projeção de vídeos na TV multimídia. Haverá momentos em 

que decorreu o uso de linguagens mais dinâmicas e cientificas que a 

linguagem usual do cotidiano. De fato, como relata Stange (2015) o uso de 

imagens, ilustrações, tende a facilitar a interpretação dos conceitos 

abordados. (STANGE, et al. 2015, p. 71). 

 Com base neste contexto, é apresentado aos alunos o ensino de 

ciência em uma visão não fragmentado, onde existe uma ligação em cada 

termo relevante trabalhado durante as atividades. Por exemplo, a frequência 

que compõem a energia luminosa, que de uma forma dinâmica interage para 

que as plantas possam realizar a fotossíntese que é essencial para a vida de 

inúmeros organismos vivos de um determinado ecossistema, garantindo a 

preservação ambiental. Por isso, é viável o uso de novas metodologias, ao 

mesmo tempo afastando a visão fragmentada dos conteúdos de ciências. 

 

6. Considerações sobre o processo de ensino e 

aprendizagem e a experimentação 

 

Ao termino desta proposta, deve-se relatar que o conhecimento está 

em constante transformação, e que deve ser contextualizado de modo que se 

torne significativo ao estudante.  

O uso de experimentos práticos com materiais alternativos e 

simuladores como recursos tecnológicos, buscou-se desenvolver um percurso 

metodológico que valorizasse os conhecimentos prévios dos alunos para 

amplificar seu universo cognitivo, de modo a despertar no educando o gosto 

pela ciência e a estimular sua participação como membro ativo no processo de 

ensino e responsável pela sua aprendizagem.  

A realização dos experimentos tem como objetivo resgatar os alunos do 

comodismo, proporcionando novas formas de aquisição de conhecimento 

científico dentro do ambiente escolar para alcançar novas informações e as 

consolidar de uma forma significativa.  
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A escola é um local de desafio se para ocorrer educação o 

conhecimento deve estar em construção continua pela interação do professor 

com o aluno. O aluno deve compreender a sua importância como membro 

ativo na construção do conhecimento. 
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