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RESUMO 

 

Na presente monografia de Trabalho de Conclusão de Curso intitulado "O Ensino de Ciências 

da Natureza nas Escolas do Município de Ji-paraná" é tratado a analise das condições das 

escolas de Ji-paraná para o desenvolvimento do ensino de ciências da natureza. Também são 

abordados os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) 

desde uma perspectiva construtivista do ensino de ciências da natureza (Física, Química e 

Biologia). O desenvolvimento deste trabalho foi realizado com o intuito de avaliar o real 

beneficio na aprendizagem significativa dos alunos com as Atividades Experimentais de 

Física, Química e Biologia que são lecionadas em sala de aula. O estudo das condições de 

estrutura e das atividades de ensino foi realizado através de questionários aplicados tanto em 

professores quanto em alunos. Os resultados mostram que em mais de 50% das escolas não 

são aplicadas as recomendações de atividades experimentais dos PCNs por falta de 

infraestrutura e pessoal técnico qualificado. Os efeitos dessas deficiências do ensino são 

refletidos na aprendizagem significativa do aluno, cujo conhecimento de Ciências foi 

analisado através de indicadores de avaliação aplicados nas escolas no estado de Rondônia. 

Entre eles, a OBF (Olimpíada Brasileira de Física), OBQ (Olimpíadas Brasileira de Química) 

e OBQJr (Olimpíadas Brasileira de Química Júnior) e do ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio). Os resultados desses indicadores mostram que apesar da atualização dos objetivos 

dos PCNs e LDB os ambientes escolares do município de Ji-paraná ainda continuam 

insuficientes em estrutura e de serviço profissional voltado ao ensino experimental de ciências 

repercutindo na aprendizagem significativa do aluno. 

 

Palavras-Chave: Ensino de ciências, Atividade experimental, Aprendizagem. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In this monograph of Course Conclusion Work entitled "Teaching of Natural Science in 

Schools of the City of Ji-paraná" is treated to analyze the conditions of Ji-Parana schools to 

promote teaching of the natural sciences. Also addressed are the PCNs (National Curriculum 

Parameters) and the LDB (Law of Directives and Bases) from a constructivist perspective of 

the teaching natural sciences (Physics, Chemistry and Biology). The development of this 

work was carried out in order to assess the real benefit in meaningful learning of students with 

experimental activities in Physics, Chemistry and Biology that are offered in the classroom. 

The study of the conditions of structure and teaching activities was conducted through 

questionnaires applied in both teachers and students. The results show that in over 50% of 

schools do not follow the recommendations of experimental activities of PCNs for lack of 

infrastructure and qualified personnel. The effects of these shortcomings of education are 

reflected in the significant learning of the student, whose knowledge of science was analyzed 

using valuation indicators applied in schools in the state of Rondônia. Among them, the OBF 

(Olympiad of Physics), OBQ (Brazilian Olympics of Chemistry) and OBQJr (Brazilian 

Olympics Junior Chemistry) and NSEE (National Secondary Education Examination). The 

results of these indicators show that despite the update of the objectives of the PCNs and 

LDB, the school environments Ji Paraná municipality are still inadequate in structure and 

professional service aimed at experimental teaching science at significantly impacting student 

learning. 

 

Keywords : Science teaching , experimental activity, Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Como é conhecido no ambiente escolar, o ensino de ciências é ofertado desde há 

décadas nas escolas do ensino fundamental e médio de nosso país, porém apesar do tempo de 

sua inclusão no currículo escolar o ensino e aprendizagem da ciência ainda mostra uma falta 

de estrutura e aperfeiçoamento. Ou seja, o ensino de Ciências não sofreu alterações 

significativas dado que ainda está ligado a modelos tradicionais, na qual se baseia apenas em 

aulas expositivas. A causa desta realidade talvez seja a falta de estrutura e profissionais 

adequados ao ensino de nossos alunos. Essa realidade no município de Ji-paraná não é 

diferente do restante do país. Em muitas das escolas do município só se tem laboratório de 

informática e nenhum espaço ofertado há ciências. Em outras até se tem um laboratório, no 

entanto o mesmo não possui equipamentos experimentais. Além desse fato, tem outros 

aspectos da realidade do ensino que não pode ser desconsiderado. Por exemplo, em muitas 

escolas as aulas de Ciências são ministradas por profissionais formados em outras áreas. 

Diante desta realidade é evidentemente necessário que as disciplinas de ciências da natureza 

(química, física e biologia), tenham no ambiente escolar uma estrutura laboratorial de um 

modo que aprimore o sistema educacional [1]. Desde a perspectiva do Ensino de Física, 

Biologia e Química, o presente TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) intitulado “O ensino 

de ciências da natureza nas escolas do município de Ji-paraná” tem como objetivo contribuir 

com uma analise das condições das escolas do município de Ji-paraná, quanto ao 

desenvolvimento de ensino dessas disciplinas. Outro objetivo deste trabalho é analisar: as 

categorias experimentais de acordo com Pinho Alves; as propostas curriculares para melhorar 

o ensino de ciências da natureza; a realidade no ensino de ciências; a realidade na 

aprendizagem dos alunos. Nesse último analise será examinado o desempenho dos alunos do 

município de Ji-paraná através de indicadores como a Olimpíada Brasileira de Física, 

Olimpíada Brasileira de Química, Olimpíada Brasileira de Química Júnior e análise do 

desempenho dos alunos no Enem. 

O analise da historia da implantação da Física, Química e Biologia no currículo escolar 

brasileiro torna-se necessário porque a partir desse analise verifica-se que disciplinas 

continuam sendo lecionadas e que mudanças foram realizadas para aprimorar o ensino de 

ciências. Ressalta-se dessas mudanças a solução da falta de estrutura e funcionamento do 

ensino nacional. De acordo com o estudo de Cleci e Álvaro sobre o ensino de ciências no 

Brasil e as orientações educacionais, muito bem explanadas no artigo “O ensino de ciências 
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(Física) no Brasil: da história às novas orientações educacionais (p.7) [1]”, a falta de estrutura 

se começou a solucionar com a promulgação das leis de diretrizes de base (LDB): 

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB – lei n0 4.024, de 

20/12/1961, veio consolidar a unificação do sistema educacional no final do século 

XX. A estrutura e o funcionamento do ensino nacional passaram por uma grande 

reforma. E em 20 de dezembro de 1996, o Congresso Nacional decretou, e o Sr. 

Presidente da República sancionou, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a LDB – Lei n0 9.394/96. [1]. 

 

Para o ensino médio, o Art. 35 da Lei de Diretrizes de Base aponta que é preciso 

consolidar e aprofundar o conhecimento adquirido pelos alunos no ensino fundamental. 

Visando também a sua preparação para o mercado de trabalho. Leva-los a compreender os 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a 

prática, no ensino de cada disciplina. No Art. 36, da presente lei, destaca que ao final do 

ensino médio os alunos tenha o domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 

presidem a produção moderna. 

De outro lado, o analise da base teórica para o ensino e aprendizagem de ciências que é 

tratado neste TCC se justifica porque a partir disso pode-se verificar se os métodos de ensino 

e aprendizagem são aplicados no ambiente escolar. Também podemos identificar as 

categorias das atividades experimentais de acordo com Pinho Alves. Ou seja, quais questões 

voltadas para o processo de formação dos indivíduos dentro de uma perspectiva mais 

histórica, social, ética, cultural, permanecem ainda afastadas do cotidiano escolar. O de ensino 

experimental além de ser analisada sua metodologia, também é examinado os parâmetros 

curriculares que norteiam essas atividades. Nele verifica-se de acordo com os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) que: 

 

O ensino de Física tem enfatizado a expressão do conhecimento aprendido através 

da resolução de problemas e da linguagem matemática. No entanto, para o 

desenvolvimento das competências sinalizadas, esses instrumentos seriam 

insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes formas de 

expressão do saber da Física, desde a escrita, com a elaboração de textos ou jornais, 

ao uso de esquemas, fotos, recortes ou vídeos, até a linguagem corporal e artística. 

Também deve ser estimulado o uso adequado dos meios tecnológicos, como 

máquinas de calcular, ou das diversas ferramentas propiciadas pelos 

microcomputadores, especialmente editores de texto e planilhas. [2]. 

Na aplicação dos instrumentos de ensino inovadores é necessária uma estrutura 

adequada da escola, porém muitas não há possuem, já que de acordo com os PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais): 
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É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de todo o 

processo de desenvolvimento das competências em Física, privilegiando-se o fazer, 

manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma que se pode 

garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 

curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento 

científico como uma verdade estabelecida e inquestionável. [2]. 

Apesar da importância da atividade experimental defendida pelos autores, constata-se 

também um grande desinteresse e despreparo do professor para este fim. Isso pode estar 

associado á falta de motivação e de condições de trabalho, o que resulta na acomodação ao 

ensino estritamente teórico-expositivo [1]. Além do analise do PCN também se avalia a LDB 

e a proposta curricular estabelecida pelo governo do estado de Rondônia. Constatando-se que 

houve uma atualização de ensino nessas propostas, porem essa modernização ainda não se 

encontra na grande maioria das escolas do município de Ji-paraná. 

O analise do Ensino de Ciências no município de Ji-paraná é encerrado com o analise da 

realidade do ensino na região. Nessa pesquisa, foi constatado que muitas escolas do município 

de Ji-paraná não estão aptas a realização de experimentos, isso ocorre devido ao fato de que 

muitas escolas não possuem laboratórios e outras que possuem laboratórios, porem sem 

equipamentos laboratoriais, o que torna seu uso inapropriado. Outro problema encontrado no 

município, e que contribui para a falta de uso de experimentos em sala, é a falta de 

professores formados nas disciplinas de física, química e biologia, pois a preparação 

acadêmica desses profissionais do ensino é de fundamental importância para a contribuição 

no desempenho esperado dos alunos. O professor também precisa ser preparado e despertado 

para a importância do uso das atividades experimentais em sala de aula. Sem conhecimento e 

valorização do uso dessas atividades, a ênfase do ensino se dará ao ensino tradicional fora do 

contexto que a educação vive atualmente. Na medida em que exista um contingente maior de 

professores bem preparados, será possível explorar mais plenamente as potencialidades da 

experimentação. A implementação de material de laboratório será uma consequência de 

demanda [3]. 

Apesar de saberem da importância da utilização de aulas experimentais no ensino de 

ciências muitos professores que atuam nessas disciplinas não usam experiências, devido ao 

fato de que muitos não possuem formação acadêmica compatível ao ensino de química, física 

e biologia. Fato que contribui para o aumento de dificuldade em explicar o conteúdo, por 

parte do professor, e para a dificuldade em compreender o contexto em estudo, por parte dos 

alunos. 

Considerando que a avaliação da aprendizagem pode, em principio, prover evidências 

não só o que foi aprendido, mas também sobre até que ponto o ensino foi responsável por 
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isso, esta monografia finaliza com o estudo da aprendizagem dos alunos do município de Ji-

paraná. Para isso consultou-se alguns indicadores de ensino sendo eles: OBF, OBQ, OBQJr e 

Enem. Após esse estudo constata-se que a falta de estrutura no ensino de ciências tem 

contribuído para a falta de aprendizagem dos alunos. Diante disso fica evidente a necessidade 

de uma melhor estrutura de ensino e de profissionais qualificados no ambiente escolar. 

  



19 
 

2 EVOLUÇÃO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NO BRASIL  

 

 

As disciplinas de Biologia, Química e Física nem sempre foram objetos de estudo nas 

escolas do Brasil. A inserção do ensino de ciências na escola deu-se no início do século XIX 

quando então o sistema educacional centrava-se principalmente no estudo das línguas 

clássicas e da Matemática. Neste capitulo veremos a historia do ensino de Física, Química e 

Biologia, desde a implantação no currículo até os dias atuais. 

 

 

2.1 FÍSICA 

 

 

Há relatos de que o ensino de Física, na escola secundária, se faz presente em nosso país 

desde 1808 com a chegada da família Real. Em 1837 foi implantado o ensino de física no 

colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. O ensino na época baseava-se na transmissão de 

informações através de aulas expositivas, visando à preparação para os exames que 

proporcionavam a continuidade dos estudos [5,4]. 

Em 1934 foi criado o primeiro curso de graduação em Física no Brasil Sciencias 

Physicas, junto a Faculdade de Philosophia, Sciencias e Letras da Universidade de São Paulo. 

Este curso visava formar bacharéis e licenciados em Física, sendo os últimos destinados a 

lecionar em escolas desde o ensino fundamental até o superior [2]. 

Criou-se no Brasil, em 1946, a primeira instituição direcionada ao ensino de ciências: 

Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (Ibecc). Onde o mesmo tinha por objetivo: 

“[...] Promover a melhoria da formação científica dos alunos que ingressariam nas instituições 

de ensino superior e, assim, contribuir de forma significativa ao desenvolvimento nacional.” 

[5]. 

Sendo sua atividade mais importante à construção de material para laboratório, livros 

didáticos e paradidáticos. 

Com a industrialização do país fez se necessário a implantação do ensino de Física, 

obrigatório, desde o ensino fundamental até o médio, isso ocorreu em 1950. Os jovens da 

época passaram a serem incentivados a se formarem nessa área do conhecimento. Esse 

incentivo foi implantado primeiro pelo governo americano e se estendeu por toda a América 

Latina, implementando um ensino caracterizado pelo domínio de conteúdos e pelo 
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desenvolvimento de atividades experimentais. Dado a esse fato os professores foram treinados 

em curso específicos visando à perpetuação do modelo conteudista experimental [4]. 

Estimulados a resolver o ensino de física, em 1956 surgiu, o Physical Science Study 

Committee (PSSC), nos Estados Unidos da América. A partir de então o Brasil passou a 

desenvolver projetos educacionais de física. Em meados dos anos 60 o (Getef) Grupo de 

Estudos em Tecnologia de Ensino de Física, que reunia professores secundários paulistas, 

formaram o Projeto Piloto de Ensino de Física. 

Outros dois projetos foram criados: Projeto de Ensino de Física (Pef), fundado pelo 

Instituto de Física da USP; e o Projeto Brasileiro de Ensino de Física (Pbef), criado pela 

Fundação Brasileira de Educação e Cultura (Funbec), ambos com o intuito de melhorar o 

ensino. Os mesmos foram produzidos baseados na metodologia proposta e defendida pelo 

Getef, onde o aluno era o centro no processo de ensino-aprendizagem. O material produzido 

propunha que o aluno praticamente trabalhasse sozinho sem a ajuda do professor [5]. 

No dia 21 de dezembro de 1961 criou-se a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB – lei nº 4.024, aonde veio consolidar a unificação do sistema 

educacional. A lei permitiu a descentralização do ensino da esfera federal, dando autonomia 

aos estados, porém definiu linhas gerais que deveriam nortear toda a educação nacional. 

Possibilitando com que o Ibecc introduziu-se, no colegial, materiais já adotados em outros 

países e publicados pelo convênio Universidade de Brasília/Usaid.  Investiu-se na aquisição 

de kits de materiais para aulas experimentais, por meio de convênios com instituições e 

governos estrangeiros [3,4,5]. 

Em 1970 houve uma corrida mundial para o desenvolvimento então, a educação, em 

especial no ensino de Ciências, foi chamada à responsabilidade de levar o Brasil ao 

desenvolvimento e à modernidade [5]. 

Na década de 80 a educação brasileira passou a valorizar o conhecimento cientifico dos 

alunos do atual ensino médio. O Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (Gref), com o 

auxilio de professores da rede publica estadual de São Paulo e da USP elaborou uma proposta 

de ensino onde enfatizavam a convivência de professor e aluno [5,6]. 

De acordo com o estudo realizado por Cleci e Álvaro sobre o ensino de ciências no 

Brasil chegaram-se a seguinte afirmação: “Nas décadas de 1980 e 1990, o país passou por 

uma reorganização no campo político e o ensino de Ciências, tomava em termos mundiais 

uma dimensão de produção do conhecimento voltada para os avanços tecnológicos [...].” [4]. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, 

em 20 de dezembro de 1996, sinalizou uma direção de mudanças na educação básica e 
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profissional, os cursos de Primeiro e Segundo Graus passaram a ser denominados 

respectivamente Ensino Fundamental e Ensino Médio [5,6]. 

Em 1998 publicaram-se os Parâmetros Curriculares Nacionais, onde os mesmos traziam 

propostas para o ensino com base na compreensão do mundo, como integrante do universo 

[1,5,6]. 

Apesar de mais de um século de que a Física passou a ser abordada nas escolas de nosso 

país, a sua aplicação continua sendo a mesma, onde o ensino é voltado para a transmissão de 

informações através de aulas expositivas utilizando metodologias voltadas para a resolução de 

exercícios algébricos [4]. 

 

 

2.2 QUÍMICA  

 

 

No ano de 1771 muitos brasileiros ingressaram na Universidade de Coimbra com o 

objetivo de se tornarem cientistas e médicos. No ano seguinte Vice-Rei Marquês de Lavradio 

instalou no Rio de Janeiro a Academia Científica, destinada ao estudo das ciências. Onde uma 

seção foi dedicada a Química [8]. 

Em 1837 o ensino de química passou a fazer parte do currículo escolar do Colégio 

Pedro II. Onde a criação dessa escola tinha por objetivo servir de modelo para os outros 

estabelecimentos de ensino e estruturar o ensino secundário brasileiro e, para isso, o currículo 

aí implantado contava com disciplinas científicas [8]. 

No ano de 1918 foi criado o Instituto de Química do Rio de Janeiro, a primeira escola a 

formar profissionais em Química. No mesmo ano foi criado o curso de Química na Escola 

Politécnica de São Paulo [8]. 

Em 1920, foi criado o curso de Química Industrial Agrícola em parceria com a Escola 

Superior de Agricultura e Medicina Veterinária e, em 1933, esta deu origem à Escola 

Nacional de Química no Rio de Janeiro [8]. 

No ano de 1931 a Química passou a ser ministrada como disciplina regular no ensino 

secundário brasileiro. O ensino de Química da época tinha por objetivo dotar o aluno de 

conhecimentos específicos, despertar-lhe o interesse pela ciência e mostrar a relação desses 

conhecimentos com o cotidiano [8]. 
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No ano de 1934, criou-se o Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), a primeira universidade do país, 

fundada no mesmo ano [8]. 

Na década de 90 houve uma reforma profunda no Ensino Médio brasileiro. Em conjunto 

com a LDB nº 9.394 de 1996, o MEC (Ministério da Educação) lançou o Programa de 

Reforma do Ensino Profissionalizante, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (DCNEM) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). O 

que promoveu uma modificação nos livros didáticos e na metodologia de ensino com intuito 

de romper com o tradicionalismo didático presente no país. 

Em 2002 foram divulgados os PCN+ (Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais). Estes documentos apresentam diretrizes mais específicas 

sobre como utilizar os conteúdos estruturadores do currículo escolar, objetivando o 

aprofundamento das propostas dos PCNEM. O mesmo promoveu uma mudança na maneira 

de se ensinar Química, levando-a aos alunos de maneira pratica e criativa. 

 

 

2.3BIOLOGIA  

 

 

Há relatos de que o ensino de biologia nas escolas começou no inicio do século passado. 

Porém não se tem uma data exata. Em 1917, cansado de ver os erros que se encontravam ao 

traduzir os livros franceses, de biologia, o professor Mello Leitão, do Colégio Pedro II, 

escreveu seu livro de zoologia. 

Em 1924, foi criada a Associação Brasileira de Educação (ABE). O destaque da atuação da 

ABE, foi fundamentar a nova educação em parâmetros científicos. Ou seja, preconizavam a 

adoção de métodos pedagógicos fundados na psicologia (testes vocacionais e de aptidão) e na 

biologia (preceitos higienistas) [10]. 

Em 1939, o professor Almeida Júnior publicou a primeira edição do livro Biologia 

Educacional pela Cia. Editora Nacional, o que marcou o ensino de Biologia no Brasil. Pois 

até então o país utilizava livros estrangeiros o que se tornava inviável pois não havia registros, 

nos mesmos, de animais que só se podia encontrar no Brasil [9]. 

Na década 50, como para a química e física, a biologia também teve o surgimento de um 

projeto, o BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) de Biologia [6]. 
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Na década de 1960 as Ciências Biológicas assumem especialização maior na universidade, 

substituindo os cursos de História Natural. A formação de professores passa a ser 

preocupação específica, inclusive dos legisladores. A formação de professores em área 

multidisciplinar, como é o caso das Ciências Biológicas, irá trazer dificuldades adicionais, em 

especial a partir da reforma universitária de 1968, com a Lei 5.692, de 1971, e a normatização 

que lhe seguiu, visando à formação de professores para o I e II Graus [9]. 
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3 BASE TEÓRICA DO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Frequentemente se levanta a questão, no ambiente escolar, do por que ensinar e 

aprender ciências da natureza. A resposta dessa questão é localizada nos jovens quando 

procuram explicação para quase tudo o que veem, escutam, conhecem e discutem sobre os 

fatos interessantes ocorridos no seu cotidiano. São eles quando chegam à escola trazem 

consigo uma bagagem de conhecimento prévio das ciências da natureza. Como é observado 

esse cenário torna-se indispensável o uso do conhecimento adquirido pelos alunos no meio 

em que vivem, com isso fica evidente que o ensino de ciências da natureza é de fundamental 

importância para se conhecer o próprio meio em que se habita. A utilização de exemplos do 

dia a dia para explica as ciências facilita a compreensão dos alunos e o ensino do professor. 

Com isso podemos dizer que ensinar as ciências da natureza contribui para que os jovens 

aprendam sobre o próprio meio em que habitam. 

 

 

3.1 METODOS DE ENSINO QUE FAVORECEM A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

3.1.1 Método Objetivo de ensino 

 

 

As informações são apresentadas aos alunos pelos professores. O conteúdo a ser 

ensinado é transmitido e visam objetivos e habilidades que levem à competência. Os alunos 

são tidos como produtos do meio e são reativos a ele. Devem ser capazes de repetir as 

informações transmitidas, evidenciando ao professor o seu aprendizado. O ensino tradicional 

das salas de aula utilizou-se basicamente deste método, colocando o professor como o dono 

do saber e o aluno como um recipiente das informações direcionadas a ele [11]. 

 

 

3.1.2 Método Construtivo de ensino 

 

 

Considera o conhecimento como uma construção contínua fruta de interações entre os 

objetos do meio e o sujeito. Os alunos são vistos como participantes ativos no processo de 

troca de informação. Os professores se limitam a definir um grupo de tarefas e colocar a 

http://www.psicologia.ufrj.br/tcconline/IBW_SAT/definicoes.html
http://www.psicologia.ufrj.br/tcconline/IBW_SAT/definicoes.html
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disposição algumas sugestões de conteúdos, mas são os alunos que através de pesquisas e 

discussões constroem os seus conhecimentos. Um processo de educação que parte dos 

conceitos cognitivistas é aquele que procura provocar nos alunos, constantemente, busca de 

novas soluções, criando situações que exijam o máximo de exploração por parte deles e 

estimulando as novas estratégias de compreensão da realidade. Faz uso de trabalhos em 

grupo, deixando que os alunos se agrupem espontaneamente e se guiem por um 

tema/problema de seu real interesse, cooperando entre si [11]. 

 

 

3.1.3 Métodos de aprendizagem 

 

 

 Expositivo: expõem aos alunos o conteúdo estudado; 

 Demonstrativo: demonstram onde se encontra os fenômenos em estudo; 

 Interrogativo: questionam sobre o asunto estudado; 

 Ativo: estudo através de atividades. 

O método de ensino visto na maioria das escolas é o método objetivo, já o de 

aprendizagem, na grande maioria, é o ativo. 

Hoje, não seria sequer necessário um laboratório formal para serem feitas, de forma 

individual ou coletiva, experimentações mecânicas, térmicas, eletromagnéticas ou ópticas. 

Pois nas escolas e em quase todas as casas de alunos há mecanismos com que se poça 

demonstrar os conteúdos de física anteriormente citados. Com observações, de mecanismos 

usados no dia-a-dia, orientados pelos professores constituiria uma aprendizagem associada á 

ação investigativa de quem aprende, mas nada disso é promovido. Deparamos-nos com 

pessoas que passaram por nossas escolas e que não sabem avaliar o custo de um banho em 

chuveiro elétrico ou o gás, o porquê do refrigerador não ser embutido, como um armário. 

Entre outras situações de nosso cotidiano [12]. 

 

 

3.2 CATEGORIAS DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE ACORDO COM PINHO 

ALVES. 

 

 

As classes de atividades têm como objetivo facilitar ao professor a opção por aquelas 

que, por seus atributos ou qualificações, melhor satisfaçam necessidades para uma situação de 
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ensino em questão. Em outras palavras, a classe de atividades está relacionada aos diferentes 

momentos de um processo de ensino aprendizagem, fornecendo os indicativos de seus 

atributos ou qualificações [4]. 

 

 

3.2.1 Atividade experimental histórica 
 

 

Grande parte dos conteúdos estudados em Física tem sua contextualização histórica 

omitida por razões ditadas no processo da Transposição Didática no “tempo lógico”. No 

processo de transposição ocorreu à perda do contexto histórico original em que o respectivo 

saber foi elaborado. Isto não significa que todo o saber a ensinar deve ser privado 

explicitamente de situações históricas associadas à sua produção. Tais situações, no entanto, 

são raras nos livros textos de Física, o que implica na necessidade vasculhá-las na História, o 

que sempre é fácil. No processo de Transposição Didática do saber ensinado é vital a 

recontextualização histórica, visando diminuir ao máximo as características dogmáticas 

contidas no saber a ensinar. Em outras palavras, é preciso que o professor faça a aproximação 

entre os tempos “real” e “lógico” da maneira mais didática possível, reconstituindo o 

“contexto da descoberta” [13]. 

 

 

3.2.2 Atividade experimental de compartilhamento 
 

 

Permite acentuar as variáveis envolvidas em um fenômeno, eventuais relações de causa 

e efeito sob a ótica qualitativa. Dessa forma, os experimentos devem transpor os fenômenos 

envolvidos em terminado conteúdo de maneira clara para que os alunos possam interpretar o 

conhecimento com o “mesmo olhar”, ou seja, com o objetivo que o professor quis transpor, 

mantendo o foco. Sendo essa atividade experimental indispensável para a construção do 

conhecimento formal [13]. 
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3.2.3 Atividade experimental modalizadora 
 

 

Pretende mostrar aos alunos que a natureza não é verdadeiramente aquela descrita pelas 

propriedades anexadas aos modelos presente nos livros, mas sim construções humanas 

utilizadas para se ter uma noção básica da realidade. Nesse caso os experimentos tem uma 

função intermediária entre as abstrações da teoria e as ações concretas da experimentação, 

fazendo com que os alunos atuem como modelizadores e compreendam a utilidade referente 

dos modelos [13]. 

 

 

3.2.4 Atividade experimental conflitiva 
 

 

Permite por em confronto as concepções não formais dos estudantes, viabilizando o 

conflito, que por sua vez vai direcionando o diálogo construtivista no sentido de mostrar a 

inadequação e limitação de suas explicações pessoais. A presença dessa atividade 

experimental é de extrema importância, pois extrai os experimentos pretende extrair os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre o fenômeno a ser estudado, e em seguida direciona 

os mesmos a uma mudança conceitual [13]. 

 

 

3.2.5 Atividade experimental crítica 

 

 

Parte É uma atividade experimental de formatação muito próxima a da categoria 

conflito, mas de outro contexto. As ideias prévias também se mostram presentes, só que de 

forma diferente [13]. 

Em Física existem alguns conceitos ou definições, que guardam entre si uma diferença 

que é extremamente sutil, do ponto de vista científico. Por outro lado, a linguagem diária faz 

uso de uma ou outra, definições ou conceitos, para as mesmas situações de forma 

indiscriminadas: “Ao trabalhar com conteúdos relativos a calor e temperatura, é fundamental 

que o professor consiga êxito no fenômeno didático, de maneira que o estudante aprenda a 

diferenciar um do outro [...].” [13]. 
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Esta é o tipo de situação de ensino que exige uma atividade experimental muito 

particular, pois é preciso que consiga mostrar explicitamente as diferenças entre as grandezas 

envolvidas de forma mais clara possível. Daí denominarmos este tipo de atividade crítica, pois 

ela é de vital importância no diálogo construtivista. 

 

 

3.2.6 Atividade experimental comprovação 

 

 

Atividade objetiva que permite explorar, de maneira concomitante, o método 

experimental, pois as relações de causa-efeito já estão aprendidas e com isto abre-se espaço 

para enfatizar o método experimental como um instrumento de investigação. Desse modo os 

experimentos se comportam como ilustrações da teoria anteriormente aplicada e discutida. 

Provavelmente seja esta um tipo de atividade experimental que não traga nenhuma ou 

quase nenhuma novidade à tradição escolar, visto que seu objetivo é comprovar leis físicas, 

verificar previsões teóricas e exercitar o método experimental [13]. 

 

 

3.2.7 Atividades experimentais de simulação 
 

 

Atividades experimentais que fazem uso de programas de simulação, podem auxiliar o 

professor na organização de momentos didáticos que vão introduzindo, senão todos, mas 

alguns dos elementos de um modelo teórico de forma dinâmica. A escolha de objetos 

compartilhados, a associação de propriedades necessárias para o momento, às articulações 

entre as propriedades por meio de suas variáveis e, finalmente, a estrutura generalizante do 

modelo [13]. 
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4 ANALISE DAS PROPOSTAS PARA MELHORAR O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

 

De acordo com Regiane Dias Bertolini foram incorporadas algumas tendências para 

melhorar o ensino das ciências, são elas: 

 

[...] Tendência Tecnicista: fazia uso de instruções programadas, do ensino em 

módulos, da autoinstrução, enfatizando a avaliação; Tendência Escolanovista: acima 

de tudo, valorizava as atividades de caráter experimental, pautando-se no método da 

redescoberta; Tendência da Ciência Integrada: a proposta de trabalho era baseada na 

integração das Ciências Naturais e das Ciências Sociais. Isso repercutiu na 

implantação das licenciaturas curtas. [6]. 

Com a incorporação dessas tendências o Brasil passou a produzir seus próprios projetos 

curriculares, sem a necessidade de se adaptar aos projetos estrangeiros. Desde então 

começaram a serem elaboradas propostas curriculares para melhora o ensino de ciências da 

natureza nas escolas do país. Neste capitulo estudaremos os PCNs, DCNEM, PCNEM, PCN+, 

LDB e as propostas curriculares do estado de Rondônia. 

 

 

4.1 LEI DE DIRETRIZES E BASES E A INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE 

 

 

A seguir, as leis e as suas interpretações, desde a perspectiva da adaptação dos alunos na 

sociedade produtiva do país. 

 Partindo do artigo 35 da seção IV da nova lei de diretrizes e bases, Lê-se: o ensino 

médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como 

finalidades: 

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; 

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. 
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Desde esse contexto, a elaboração de material didático da disciplina de física valoriza o 

objeto do conhecimento, dado que a construção da realidade não pode ser construída a partir 

de um único tema. Desse modo, entende-se que o processo ensino-aprendizagem através de 

atividades experimentais favorece a visão integrada dos alunos. Enfatiza-se que este conceito 

busca fortalecer a integração do aluno escolar ao mundo do conhecimento e do trabalho de 

uma forma mais acessível.  

 Partindo do artigo 36 da seção IV da nova lei de diretrizes e bases, Lê-se: O currículo do 

ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes: 

I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, 

das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura; a 

língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e 

exercício da cidadania; 

II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 

estudantes; 

III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, 

escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das 

disponibilidades da instituição; 

IV – serão incluídas a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as 

séries do ensino médio [19]. 

Esta lei destaca a importância do ensino da ciência com recursos tecnológicos e 

promove o uso de novas metodologias de ensino, visando estimular a participação dos 

estudantes nas disciplinas, principalmente na área de exatas. Além disto, este conceito 

promove o ensino de outras línguas, a qual é importante para um desenvolvimento do ensino 

da ciência sem fronteiras. 

Porem nada se tem feito para melhorar o ensino, já que em grande parte das escolas não 

se tem o material básico, como livro, dirá o material tecnológico. Este é um fato frequente em 

varias regiões do país e pode-se ver com clareza na região norte onde muitas escolas estão 

situadas na zona rurais onde muitas não têm se quer energia.  
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4.2 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 

 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são referenciais de qualidade elaboradas 

pelo Governo Federal. Essas diretrizes são voltadas, sobretudo, para a estruturação e 

reestruturação dos currículos escolares de todo o Brasil - obrigatórias para a rede pública e 

opcionais para as instituições privadas. Ou seja, o objetivo principal dos PCN é padronizar o 

ensino no país, estabelecendo pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria 

relação escola-sociedade no cotidiano. Divididos em disciplinas, os parâmetros abrangem 

práticas de organização de conteúdo, formas de abordagem das matérias com os alunos, à 

aplicação prática das lições ensinadas e a melhor conduta a ser adotada pelos educadores em 

diversas situações. Dentre as disciplinas do currículo escolar se encontra a Física, a Química e 

Biologia a qual serão analisadas [14]. 

Recentemente, os PCN começaram a ser definidos com maior consideração às 

diferentes realidades regionais, levando em conta a extensão territorial e cultural do país. 

Além disso, outra questão importante é que as diretrizes procuraram estimular, nas últimas 

edições, a atualização profissional de professores, coordenadores e diretores [14]. 

A atualização profissional dos professores de ciências é de grande importância para se 

aperfeiçoar o ensino no país. É enorme a atuação de professores formados em outras áreas que 

ministram aulas de ciências em nosso município. Devido a falta de conhecimento especifico 

muitos só utilizam livros e exercícios como forma de ensino. De acordo com o PCN: “Muitas 

práticas, ainda hoje, são baseadas na mera transmissão de informações, tendo como recurso 

exclusivo o livro didático e sua transcrição na lousa.” [15]. 

Essa realidade ocorre na maioria das escolas. Pois muitas não possuem recursos de 

multimídia, equipamentos laboratoriais e profissionais especializados. No entanto, a falta de 

recurso não é empecilho para que haja um ensino interessante de ciências. Para explicar 

contextos de Física, Química e Biologia pode-se utilizar leituras informativas, entrevista com 

agentes de saúde e registros (tabelas, gráficos, relatórios, texto informativo acompanhando 

maquete ou cartaz). Esses são procedimentos adequados para trabalhar em conjunto com os 

conceitos vistos nas ciências da natureza sem a necessidade de uma estrutura física e material 

do ambiente escolar [15]. 

A utilização da observação é o mais geral e básico de todos os procedimentos em 

Ciências Naturais. Está presente em diferentes momentos, como nas comparações, nos 

trabalhos de campo, nas experimentações, ao assistir um vídeo, por exemplo. Para 
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desenvolver a capacidade de observação dos estudantes é necessário, portanto, propor 

desafios que os motivem a buscar os detalhes de determinados objetos, para que o mesmo 

objeto seja percebido de modo cada vez mais completo e diferente do modo habitual [15]. 

A observação é também parte inerente das experimentações, que permitem provocar, 

controlar e prever transformações. Conforme se discutiu na primeira parte deste documento, a 

experimentação não deve ser confundida com o conjunto de objetivos e métodos do ensino de 

Ciências Naturais. Sua prática não implica necessariamente melhoria do ensino de Ciências 

Naturais, tampouco é um critério indiscutível de verdade científica. “O simples fazer” não 

significa necessariamente construir conhecimento e aprender Ciência [15]. 

Para os PCNs é indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo de 

todo o processo de desenvolvimento das competências em Física, Química e Biologia 

privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e níveis. É dessa forma 

que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua 

curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico 

como uma verdade estabelecida e inquestionável. Isso inclui retomar o papel da 

experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência para além das situações convencionais 

de experimentação em laboratório. Experimentar pode significar a observação de situações e 

fenômenos a seu alcance, em casa, na rua ou na escola, desmontar objetos tecnológicos, tais 

como chuveiros, liquidificadores, construir aparelhos e outros objetos simples, como 

projetores ou dispositivos óptico-mecânicos. Experimentar pode também envolver desafios, 

estimando, quantificando ou buscando soluções para problemas reais [3]. 

Porem os PCNs deixam claro que o uso de experimentação na escola média tem função 

pedagógica, diferentemente da experiência conduzida pelo cientista. A experimentação formal 

em laboratórios didáticos, por si só, não soluciona o problema de ensino-aprendizagem em 

Química. As atividades experimentais podem ser realizadas na sala de aula, por 

demonstração, em visitas e por outras modalidades. Qualquer que seja a atividade a ser 

desenvolvida, deve-se ter clara a necessidade de períodos pré e pós-atividade, visando à 

construção dos conceitos. Dessa forma, não se desvinculam “teoria” e “laboratório” [16]. 

Ou seja, é essencial que as atividades práticas, em vez de se restringirem aos 

procedimentos experimentais, permitam ricos momentos de estudo e discussão teórico/prática 

que, transcendendo os conhecimentos de nível fenomenológico e os saberes expressos pelos 

alunos, ajude na compreensão teórico-conceitual da situação real, mediante o uso de 

linguagens e modelos explicativos específicos que, incapazes de serem produzidos de forma 
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direta, dependem de interações fecundas na problematizarão e na significação conceitual pela 

mediação do professor [17]. 

A experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos nós. Assim, a 

ideia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, onde os alunos 

recebem uma receita a ser seguida nos mínimos detalhes e cujos resultados já são previamente 

conhecidos, não condiz com o ensino atual [17]. 

As atividades experimentais devem partir de um problema, de uma questão a ser 

respondida. Cabe ao professor orientar os alunos na busca de respostas. As questões propostas 

devem propiciar oportunidade para que os alunos elaborem hipóteses, testem-nas, organizem 

os resultados obtidos, reflitam sobre o significado de resultados esperados e, sobretudo, o dos 

inesperados, e usem as conclusões para a construção do conceito pretendido. Os caminhos 

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

conhecimento individual [17]. 

Com relação às atividades práticas realizadas em laboratório, é necessário observar que 

o ideal seria a participação do aluno em todas as etapas da atividade, inclusive na proposição 

do procedimento a ser seguido. É possível, no entanto, possibilitar a aprendizagem ativa 

mesmo que a participação do aluno seja limitada a algumas etapas [17]. 

Desde esse contexto, é necessário material (de consumo e equipamentos) para 

desenvolver práticas experimentais indispensáveis para a construção da competência 

investigativa do estudo da física. E o uso adequado dos produtos das novas tecnologias é 

imprescindível, quando se pensa num ensino de qualidade e eficiente para todos [18]. 

Os PCNs também estabelecem normas de segurança para a prática de experiências no 

ambiente escolar, por exemplo: tem que ser planejados com o maior cuidado para evitar 

possíveis acidentes. Não devem ser realizados, experimentos com fogo sem um profissional 

por perto e sob qualquer hipótese ou justificativa, experimentos ou demonstrações que 

envolvam a manipulação de sangue humano, tal como tipo sanguíneo e confecção de 

esfregaços para observação microscópica. Porem não se tem muita segurança em laboratórios 

de algumas universidades e na maioria das escolas publicas [15]. 

Os PCNs propõem que as escolas e professores tenham uma estratégia de ensino de 

Física, Química e Biologia, para que se poça trabalhar com os alunos de forma a levar maior 

compreensão dos contextos estudados. 

O ensino de física pode se basear onde vive o aluno, ou seja, lugares e coisas que o 

mesmo tem contato como: carro, lâmpadas ou televisão. Ate mesmo o que há em sua 

imaginação como viagens com espaçonaves, estrelas, universo entre outros [15]. 
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Os alunos chegam à escola com conhecimento físico prévio, que muitas vezes nem 

imaginavam ter. Muitos sabem que um carro, por exemplo, anda por que possui velocidade 

após acelerado sem mesmo ter estudado mecânica, o que contribui na hora da explicação do 

conteúdo onde este fato pode ser evidenciado [15]. 

Existem diversas formas de representar o saber físico através de resolução de problemas 

e da linguagem matemática. No entanto pode-se utilizar varias maneiras de expressar a física 

com o auxilio de revistas, vídeos, musica e também com o auxilio de experimentos simples, 

mas que, no entanto os ajudam a entender o conteúdo, para que não fiquem apenas em 

cálculos e resolução de problemas [15]. 

Muitas vezes, o ensino de Física e Química inclui a resolução de inúmeros problemas, 

nos quais o desafio central para o aluno consiste em identificar qual fórmula deve ser 

utilizada. No entanto isso fica um pouco repetitivo fazendo com que o aluno apenas memorize 

as formulas e não aprenda o seu significado. 

Não significa que tem que deixar os cálculos de lado. Ao contrario tem que se mudar o 

estilo em que são aplicados [15]. 

Passar a tratar a Física e a Química como parte da cultura contemporânea abre, sem 

dúvida, uma porta para o conhecimento dessas disciplinas com a vida social, seja através da 

visita a museus, planetários, exposições, centros de ciência, seja por meio de um olhar mais 

atento a produções literárias, peças de teatro, letras de música e performances musicais. 

Investigar e resgatar a história do desenvolvimento do saber técnico e científico local 

pode também ser uma estratégia significativa na direção do estabelecimento de uma visão da 

ciência enquanto atividade humana e social. 

Há, portanto, um amplo conjunto de atividades, como as exemplificadas, que podem 

contribuir para que o ensino de Física promova competências de caráter cultural e social, 

conferindo ao conhecimento científico suas dimensões mais humanas [15]. 

Na perspectiva da formação desejada, o conhecimento e as competências promovidos 

somente adquirem seu sentido pleno quando transformados em ação. 

Assim, é importante estimular a efetiva participação dos jovens na vida de seu bairro e 

cidade, conscientizando-os de sua responsabilidade social. Isso poderá ser feito por meio de 

projetos que envolvam intervenções na realidade em que vivem, como por exemplo: 

conscientizando do uso do cinto de segurança. Ações dessa natureza podem fazer com que os 

jovens se sintam de fato detentores de um saber significativo, a serviço de uma comunidade, 

expressão de sua cidadania [15]. 
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Os PCNs resalta que é necessário um planejamento anual composto por unidades ou 

projetos para a abordagem de temas de trabalho escolhidos. São duas formas semelhantes de 

desenvolver conteúdos e objetivos para um aprendizado ativo. Uma importante diferença é 

que nos projetos abre se espaço para uma participação mais ampla dos estudantes, pois várias 

etapas do processo são decididas em conjunto e seu produto é algo com função social real 

[15]: um jornal, um livro, um mural, uma apresentação pública etc. 

 Apresentação do tema pelo professor, que pode consistir em exposição dialogada 

(conversa com os estudantes) ou acompanhada de algum recurso didático, como passar 

um trecho de filme, apresentar uma notícia de jornal ou outra situação concreta para 

iniciar a problematização. Nesta etapa é importante a apresentação dos fatos, 

levantamento de interpretações, dúvidas e questões dos próprios estudantes, que o 

professor organiza, mas não explica completamente; 

 Delimitação dos problemas que serão investigados e levantamento de hipóteses para sua 

solução. Os conhecimentos prévios dos estudantes manifestam-se em suas hipóteses ou 

interpretações dos problemas e devem ser registrados coletivamente, para posterior 

comparação com os conhecimentos sistematizados; 

 Investigação propriamente dita, com a utilização das fontes de informação e outros 

recursos didáticos, como jogos e simulações. O professor, com a participação dos 

estudantes, propõe as fontes mais adequadas para cada uma das questões. Durante esta 

etapa há confronto entre as hipóteses iniciais e as informações obtidas, e os estudantes 

reestruturam explicações. As diferentes atividades, como exploração bibliográfica, 

entrevista, experimentação, trabalho de campo ou outras, devem ser registradas de 

diferentes formas, para proporcionar melhor aprendizagem; 

 Sistematização final de conhecimentos, com a apresentação de seminário, relatório ou 

outras formas de conclusão, também podem compor a avaliação individual e grupal; 

 Realização de exercícios finais e auto-avaliação dos estudantes. Nesta etapa, como na 

anterior, as comparações entre os resultados e os conhecimentos prévios interessam 

também para o aluno reconhecer e valorizar seu processo de aprendizagem. 

Para haver uma melhora no ensino de Biologia, Física e Química há a necessidade de 

um preparo adequado dos professores formados nessas áreas de ensino e os formados em 

outras disciplinas, mas que por falta de professores atuam nessas áreas da educação. 
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4.3 PROPOSTAS DO DCNEM, PCNEM E PCN+ 

 

 

A proposição das Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM) não foi 

suficiente para definir uma nova organização desse nível de ensino. Houve tal distanciamento 

entre o ensino médio idealizado pelas DCNEM e o ensino real praticado efetivamente nas 

escolas que poucas se viram refletida naquelas propostas, que terminaram por parecer 

inatingíveis e impraticáveis [17]. 

As DCNEM estão articuladas em três áreas do conhecimento: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas 

e suas Tecnologias. Elas estabelecem, também, as competências e habilidades que deverão 

servir como referenciais para as propostas pedagógicas, além de recomendar a 

interdisciplinaridade e a contextualização, princípios condutores da organização curricular 

[17]. 

Sem grande sucesso criou-se os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM), para complementar às DCNEM, fazem referência explícita às disciplinas, 

vinculadas às três áreas do conhecimento, propondo, entretanto, uma visão integradora das 

disciplinas de modo a se reconhecer a relação entre aquelas de uma mesma área e entre as de 

áreas diversas. Apresenta, também, os objetivos específicos de cada área do conhecimento 

reunidos em torno de competências gerais. 

Os PCN+, propostos como orientações complementares aos PCNEM, apresentam um 

diálogo direto com os professores e os educadores, tornando menor a distância entre a 

proposição das ideias e sua execução. O texto reafirma seu compromisso com a necessidade 

de se articularem as competências gerais com os conhecimentos disciplinares e organiza de 

forma mais sistemática muitas das propostas pretendidas pelos PCNEM [17]. 

O PCN+ representou um avanço, pois propôs sugestões de organização de cursos e de 

aulas, além de múltiplas abordagens sobre os temas da disciplina. O documento apresenta aos 

professores exemplos de aplicação das propostas previstas nos Parâmetros, além de permitir a 

criação de novas possibilidades, segundo o perfil do aluno, à realidade de cada escola e de seu 

projeto político-pedagógico [17]. 

 

 

 



39 
 

4.4 PROPOSTA CURRICULAR DO GOVERNO DE RONDÔNIA PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 Com o intuito de orientar o planejamento dos professores, foi criado pela secretaria de 

estado da educação o referencial curricular do estado de Rondônia (tabela 1). A partir do 

mesmo a escola pode elaborar seu próprio currículo com base no ambiente em que se localiza, 

levando os alunos a conhecer melhor o lugar onde vivem. 

 

Tabela 01. Proposta curricular para o 9º ano [20]. 

EIXO TEMÁTICO, CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

INTERAÇÃO E MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

 

CONTEÚDOS: 

- Construção de relatórios, utilizando diferentes linguagens; 

- Reconhecimento de pontos de vista diversos em diferentes gêneros textuais, posicionando-

se pessoalmente frente a eles. 

HABILIDADES: 

- Compreender as relações e os processos dos fenômenos naturais, especialmente os 

relacionados com o funcionamento dos organismos para a manutenção da vida, através 

de investigação e reflexão sobre a interdependência entre os seres vivos e o meio e da 

interferência humana nos contextos histórico e sociocultural, visando o respeito à vida e à 

dignidade humana; 

- Relacionar leituras, observações, experimentações, registros da coleta de dados, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações relevantes para a 

compreensão dos fenômenos naturais e tecnológicos; 

- Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones, recursos hipermidiáticos e textos), valorizando os aspectos estruturais e estéticos; 

- Estabelecer relações da interdependência entre os fenômenos físicos, químicos, geológicos 

e biológicos que ocorrem naturalmente ou por ação humana, destacando aspectos 

estéticos, éticos e técnico científicos, bem como os impactos ambientais dos processos 

tecnológicos e modelos econômicos. 

EIXO TEMÁTICO: 
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PRÁTICAS SOCIAIS E CIDADANIA 

 

CONTEÚDOS: 

- Introdução aos fenômenos químicos e físicos do cotidiano. 

HABILIDADES: 

- Diferenciar os fenômenos físicos e químicos relacionados ao cotidiano; 

- Reconhecer a importância dos fenômenos químicos e físicos na evolução científica; 

- Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones, recursos hipermidiáticos e textos), valorizando os aspectos estruturais e estéticos. 

EIXO TEMÁTICO: 

VIDA, AMBIENTE E DIVERSIDADE 

 

CONTEÚDOS: 

- Introdução à constituição da matéria: átomos, moléculas, substâncias e suas interações; 

- Transformação da matéria e suas mudanças de estado; 

- Aspectos energéticos e cinéticos das transformações químicas; 

- Tabela periódica; 

- Materiais orgânicos: propriedades, exploração e transformação de papel, plástico, petróleo 

e álcool; 

- Metais: propriedades, exploração e transformações; 

- Noções de velocidade, aceleração e gravidade; 

- Introdução aos conceitos de força, inércia, interação entre corpos e energia; 

- Percepção da relação entre máquinas simples e seu cotidiano; 

- Introdução aos conceitos sonoros; 

- Princípios, fenômenos e instrumentos ópticos; 

- Introdução ao conceito de ondas mecânicas e eletromagnéticas; 

- Introdução ao conceito de eletricidade e magnetismo; 

- Calor, eletricidade e magnetismo; 

- Informática e internet. 

- Primeiras ideias ou modelos sobre a constituição da matéria: ideias de Dalton sobre 

transformação química e relações entre massas (Lavoisier e Proust); modelo de 

Rutherford sobre a matéria com carga elétrica e a desintegração radioativa; ideias sobre 

interações entre os átomos, formando substâncias – ligação química como resultante de 
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interações eletrostáticas; 

- Transformações químicas no dia a dia: transformações rápidas e lentas e suas evidências 

macroscópicas, liberação ou absorção de energia nas transformações. 

HABILIDADES: 

- Relacionar conhecimento científico e tecnológico com questões sociais e ambientais, do 

sistema produtivo e dos serviços, propondo estratégias de enfrentamento, identificando 

os riscos e os benefícios de sua aplicação; 

- Saber utilizar conceitos científicos básicos de energia, matéria, tempo e espaço, 

percebendo suas transformações e reconhecendo sua participação no processo de 

equilíbrio, mudança e vida dos seres vivos e planeta; 

- Identificar as propriedades específicas dos materiais orgânicos: densidade, solubilidade, 

temperaturas de fusão e ebulição, em situações de reconhecimento de materiais e de 

processos, separação de misturas e diferenciação entre misturas e substâncias; 

- Compreender inércia como tendência dos corpos em prosseguir em movimento em linha 

reta e velocidade constante ou em repouso; 

- Identificar materiais como bons e maus condutores de calor, na análise de situações 

práticas e experimentais; 

- Associar a reflexão da luz com as cores dos objetos e com a formação de imagens em 

espelhos; 

- Utilizar as tecnologias de informação e comunicação para manipulação dos programas 

operacionais; 

- Saber utilizar conceitos científicos básicos de energia, matéria, tempo e espaço, 

percebendo suas transformações e reconhecendo sua participação no processo de 

equilíbrio, mudança e vida dos seres vivos e planeta. 

- Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones, recursos hipermidiáticos e textos), valorizando os aspectos estruturais e estéticos. 

- Compreender e utilizar as ideias de Rutherford para explicar a natureza elétrica da 

matéria; 

- Compreender a ligação química como resultante de interações eletrostáticas; 

- Compreender a transformação química como resultante de quebra e formação de ligação; 

- Compreender os modelos explicativos como construções humanas, num dado contexto 

histórico e social; 

- Reconhecer que o conhecimento químico é dinâmico, portanto, provisório; 
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- Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones, recursos hipermidiáticos e textos), valorizando os aspectos estruturais e estéticos. 

- Compreender cientificamente a química presente nas situações do cotidiano, apropriando-

se da linguagem química; 

- Relacionar a linguagem do senso comum com a linguagem química e compreender os 

códigos e símbolos próprios da química; 

- Compreender o conceito de modelo e perceber sua validade para explicação dos 

fenômenos em química; 

- Reconhecer as transformações químicas por meio de diferenças entre os seus estados 

iniciais e finais. 

- Descrever transformações químicas em diferentes linguagens e representações, traduzindo 

umas nas outras; 

- Reconhecer que a transformação química ocorre num certo intervalo de tempo; 

- Identificar formas de energia presentes nas transformações químicas; 

- Reconhecer transformações químicas que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas 

produtivos ou tecnológicos; 

- Buscar informações sobre transformações químicas que ocorrem na natureza em 

diferentes sistemas produtivos e tecnológicos; 

- Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones, recursos hipermidiáticos e textos), valorizando os aspectos estruturais e estéticos. 

 

 

4.5 PROPOSTA CURRICULAR DO GOVERNO DE RONDÔNIA PARA A DISCIPLINA 

DE FÍSICA 

 

A Física é em muitos aspectos, segundo alguns estudiosos da área, a mais básica de 

todas as ciências naturais. Ela possui uma abrangência de tal forma que envolve investigações 

que vão desde a estrutura elementar da matéria até a origem e evolução do Universo. Usando-

se poucos princípios físicos, pode-se explicar uma grande quantidade de fenômenos naturais 

presentes no cotidiano, e compreender o funcionamento das máquinas e aparelhos que estão à 

nossa volta. A inclusão da Física no currículo do ensino médio dá aos estudantes uma 

oportunidade de passar a entender melhor a natureza que os rodeia e o mundo tecnológico em 

que vivem [21]. 
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4.5.1 Primeiro ano do ensino médio 

 

 

A introdução do ensino de física, no 1º ano do ensino médio, é muito importante pois é 

necessário que desde o inicio do ensino médio seja transmitido ao aluno um ensino em que 

facilita a compreensão dos conceitos físicos geralmente vistos no dia a dia.A proposta 

curricular do 1º ano do ensino médio se encontra logo abaixo na Tabela 02. 

 

Tabela 02. Proposta curricular para o 1º ano (Física) [21]. 

EIXO TEMÁTICO, CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

SÍMBOLOS / CÓDIGOS E MOVIMENTOS COM SUAS CONSERVAÇÕES E 

VARIAÇÕES COM APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS  

 

CONTEÚDOS: 

- História da evolução de Física; 

- Experiência de Física no dia a dia; 

- Grandezas e unidades de medida; 

- Sistema Internacional de Unidades (SI); 

- Cinemática escalar mecânica, conceitos básicos de cinemática e movimentos uniformes; 

- Movimento uniformemente variado; 

- Grandezas vetoriais; 

- Lançamentos verticais e oblíquos; 

- Movimento circular uniforme; 

- Dinâmica; 

- Princípios da dinâmica e suas aplicações; 

- Atrito; 

- Trabalho e potência; 

- Energia mecânica; 

- Gravitação; 

- Estática dos fluidos. 

HABILIDADES: 

- Interpretar teorias e compreender os diversos fenômenos do universo, sua origem e 

evolução; 
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- Descobrir e identificar fenômenos relacionados ao Universo, à vida humana, à cultura desde 

o surgimento; 

- Conceituar e definir grandezas definidas pelo Sistema Internacional de Unidades (SI); 

- Realizar minuciosos estudos sobre a modernização tecnológica; 

- Estudar os movimentos e as formas, e estabelecer definições incontestes sobre esses 

conteúdos; 

- Comentar as leis de Newton fazer demonstrações de seus benefícios na carreira estudantil; 

- Demonstrar e realizar operações com vetores; 

- Reconhecer a lei de conservação dos movimentos como uma forma de representar 

grandezas; 

- Elaborar e resolver situações que envolvam movimentos utilizando recursos na previsão, 

avaliação, análise, e interpretação; 

- Destacar a Física como recurso imprescindível na ampliação da produção em todos os 

níveis; 

- Informar a importância da Física na saúde e no bem estar social; 

- Demonstrar a Física como uma fonte natural inesgotável de vida presente a cada 

momento com mais importância; 

- Incentivar o estudo mais dedicado e as descobertas de fenômenos úteis da vida na Terra; 

- Assimilar os conceitos de densidade massa específica e pressão; 

- Aprender e aplicar as duas primeiras leis referentes a fluidos em repouso: A Lei de Stevin 

e o princípio de Arquimedes; 

- Conhecer e aplicar o princípio de Pascal. Reconhecer e utilizar adequadamente, na forma 

oral e escrita, símbolos, códigos e nomenclatura da linguagem cientifica; 

- Reconhecer e identificar as grandezas físicas, bem como suas respectivas unidades de 

medidas usuais e no Sistema Internacional de Unidades (SI); 

- Identificar os movimentos e suas formas, estabelecer definições relevantes a esses 

conteúdos; 

- Elaborar e resolver situações que envolvam movimentos utilizando recursos na previsão, 

avaliação, análise, e interpretação; 

- Compreender e identificar as leis de Newton e suas aplicações no cotidiano; 

- Identificar transformações de energia e a conservação que dá sentido a essas 

transformações; 

- Utilizar programas de simulação e plotagem de interações físicas com multimídias. 
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Ao analisar o referencial podemos perceber que um dos conteúdos citados é a 

Experiência de Física no dia a dia. Sabemos que algumas escolas do município de Ji-paraná 

não possui laboratório e por esse fato muitas não utilizam do recurso experimental como 

método de ensino. 

 

 

4.5.2 Segundo ano do ensino médio 

 

 

Para que se possa analisar o referencial curricular no 2º ano do ensino médio segue 

abaixo a Tabela 03. 

 

Tabela 03. Proposta curricular para o 2º ano (Física) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

CALOR, AMBIENTE E USOS DE ENERGIA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

- Termologia; 

- Termometria; 

- Dilatação de corpos e líquido; 

- Calorimetria; 

- Mudanças de estado; 

- Estudos dos gases; 

- Termodinâmica; 

- Estudos de ondas; 

- Óptica geométrica. 

HABILIDADES: 

- Compreender o papel do calor na origem e manutenção da vida; 

- Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os diferentes processos de troca de 

calor, identificando a importância da condução, convecção e irradiação em sistemas 

naturais e tecnológicos; 

- Utilizar o modelo cinético das moléculas para explicar as propriedades térmicas das 

substancias, associando ao conceito de temperatura e a sua escala absoluta; 
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- Identificar o calor como forma de transferência de energia e a irreversibilidade de certas 

transformações para avaliar o significado da eficiência de máquinas térmicas; 

- Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem imagens para reconhecer o papel 

da luz e as características dos fenômenos físicos envolvidos utilizando as multimídias; 

 

 

4.5.3 Terceiro ano do ensino médio 

 

 

Nessa fase do ensino os alunos devem compreender os fenômenos físicos presente em 

seu cotidiano. Compreender a ciência Física como uma representação da natureza baseada na 

experimentação e abstração. O referencial encontra-se na tabela 04. 

 

Tabela 04. Proposta curricular para o 3º ano (Física) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO APLICADOS À TECNOLOGIA 

 

CONTEÚDOS: 

CARGA ELÉTRICA: Condutores e isolantes elétricos; Força elétrica; 

- Uma força elementar; 

- Como carregar eletricamente um corpo; 

- Como saber se um corpo está eletrizado; 

- A lei da força elétrica. 

CAMPO ELÉTRICO: O campo gravitacional; 

- O campo elétrico; 

- Campos elétricos gerados por cargas pontuais; 

- Campo elétrico devido a várias cargas pontuais; 

- Campo elétrico externo criado por uma esfera eletrizada; 

- Campo elétrico interno em uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático; 

- Linhas de força do campo elétrico; 

- Como se comportam os condutores eletrizados. 

CAMPO MAGNÉTICO: Imã; 

- Campo magnético; 
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- Campo magnético terrestre; 

- Força magnética; 

- Eletro magnetismo; 

- Ondas eletromagnéticas. 

POTENCIAL ELÉTRICO: O potencial gravitacional; 

- O potencial elétrico; 

- O trabalho da força elétrica; 

- Diferença de potencial numa região de campo elétrico uniforme; 

- Diferença de potencial no campo de uma carga pontual; 

- Superfícies equipotenciais e potenciais de um condutor carregado; 

- Energia potencial elétrica; 

- Ajuste de programação. 

O MUNDO ELÉTRICO: Corrente elétrica; Introdução; 

- Corrente elétrica nos sólidos, líquidos e gases; 

- Corrente convencional; 

- Corrente elétrica contínua e alternada. 

TÓPICOS DA FÍSICA MODERNA: Dos Raios Catódicos a TV de LED; 

- Bomba atômica a radioterapia; 

- O Núcleo atômico; 

- Postulados da teoria da relatividade. 

HABILIDADES: 

- Analisar e interpretar de grandezas e leis físicas representadas em gráficos e tabelas; 

- Aplicar o princípio de conservação e a quantização da carga em processos de eletrização; 

- Empregar as leis que regem o campo elétrico em análise qualitativa e quantitativa de 

fenômenos eletrostáticos; 

- Relacionar corrente e resistência elétrica em meios materiais; 

- Aplicar as leis que regem o campo elétrico e o campo magnético na análise de fenômenos 

eletromagnéticos; 

- Reconhecer circuitos elétricos através dos recursos audiovisuais; 

- Despertar a curiosidade e reconhecer a Física Moderna como um empreendimento humano; 

- Identificar diferentes tipos de radiações presentes na vida cotidiana, reconhecendo a 

sistematização no espectro eletromagnético e sua utilização através de tecnologias a elas 

associadas. 
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4.6 PROPOSTA CURRICULAR DO GOVERNO DE RONDÔNIA PARA A DISCIPLINA 

DE BIOLOGIA 

 

O ensino de biologia não é nem mais importante nem menos importante que o ensino de 

física, ambas são de fundamental importância para a compreensão do meio em que vivemos. 

 

 

4.6.1 Primeiro ano do ensino médio 

 

 

Abaixo se encontra a Tabela 05 que traz o referencial curricular da disciplina de 

biologia no 1º ano do ensino médio. 

 

Tabela 05. Proposta curricular para o 1º ano (Biologia) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

IDENTIDADE DOS SERES VIVOS 

 

CONTEÚDOS: 

- A Biologia no dia a dia, suas subdivisões e a investigação científica; 

- Seres vivos, seus níveis de organização e obtenção de alimentos; 

- Biodiversidade: fenômeno da vida; 

- Teoria sobre a origem da vida e formação dos primeiros compostos orgânicos; 

- O surgimento do material genético; 

- Composição química das células. 

- Teoria celular e tipos de células; 

- Estrutura celular: envoltórios, citoplasma e núcleo; 

- Tipos de cromossomos e a relação com os genes; 

- Genoma humano, DNA recombinante e transgênico; 

- Divisão celular; 

- Bases da bioenergética: fotossíntese, quimiossíntese, fermentação e respiração aeróbia; 

- A biotecnologia no tempo; 

- Estudo dos tecidos, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso; 
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- Tipos de reprodução assexuada e sexuada e seus mecanismos de transmissão; 

- Casos especiais de reprodução; 

- Desenvolvimento embrionário dos seres vivos; 

- Célula-tronco, descobertas e aplicações. 

HABILIDADES: 

- Ler, interpretar e produzir textos que enfoque a interação e a identidade dos seres vivos de 

forma contextualizada e interdisciplinar; 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, 

Identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações; 

- Reconhecer os diferentes tipos de organização e a forma de obtenção de energia dos seres 

vivos; 

- Relacionar fenômenos, fatos e ideias, elaborando novos conceitos e identificando as 

diferenças dos diversos níveis de vida; 

- Caracterizar as hipóteses autótrofas e heterótrofas, analisando a origem dos primeiros 

compostos orgânicos; 

- Identificar as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem a matéria viva e saber 

diferenciá-las; 

- Reconhecer a célula como unidade morfológica do ser vivo, entendendo sobre sua estrutura, 

seu funcionamento, e papel biológico; 

- Identificar os tipos de cromossomos e saber relaciona-los com os genes, identificando a 

função biológica dessas estruturas; 

- Caracterizar e reconhecer os tipos de divisão celular, entendendo sua importância para a 

reprodução dos seres vivos; 

- Compreender a importância da mitose na renovação celular e crescimento do organismo e 

da meiose na reprodução sexuada; 

- Entender que os processos da fotossíntese e respiração celular são processos inversos que 

contribuem para a manutenção da vida; 

- Entender a morfofisiológica dos tecidos animais e vegetais compreendendo suas inter-

relações; 

- Identificar os processos vitais dos seres vivos, relacionando forma e funções; 

- Diferenciar os tipos de reprodução, identificando as formas assexuadas e sexuadas da 

transmissão da vida; 

- Compreender os processos de reprodução, associando ao seu desenvolvimento embrionário; 
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- Relacionar os tipos de divisão celular com os tipos de reprodução; 

- Entender a reprodução humana em todas as etapas de desenvolvimento; 

- Identificar diferentes formas de obter informações (observação, experimento, leitura de 

texto, gráfico, imagem, meios multimídias e entrevista), selecionando aquelas pertinentes 

ao tema em estudo. 

 

 

4.6.2 Segundo ano do ensino médio 

 

 

O referencial transcrito na Tabela 06 foi criado para que os alunos compreendam a 

saúde como resultado do bem estar físico social, mental e cultural dos indivíduos. 

 

Tabela 06. Proposta curricular para o 2º ano (Biologia) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

MORFO-FISIOLOGIA E DIVERSIDADE DA VIDA 

 

CONTEÚDOS: 

- Estudos das categorias taxonômicas; 

- Estudo sobre os vírus; 

- Classificação dos seres vivos; 

- Doenças causadas e transmitidas por seres vivos; 

- Anatomorfofisiologia animal e vegetal. 

HABILIDADES: 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando 

regularidades e diferenças, construindo generalizações; 

- Compreender a organização dos seres vivos e sua classificação biológica; 

- Entender a estrutura, reprodução e importância dos vírus e sua relação com os seres vivos; 

- Identificar as doenças causadas e transmitidas por determinadas espécie, conhecendo as 

formas de prevenção e controle biológico; 

- Entender os mecanismos de funcionamento fisiológico dos vegetais e dos animais, 

compreendendo suas particularidades e inter-relações; 

- Entender a ocorrências dos processos morfofisiológicos dos seres vivos e a interação entre 
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os processos e o meio ambiente; 

- Conhecer os animais peçonhentos e os perigos para o homem; 

- Reconhecer a influência e a importância econômica e ecológica dos seres vivos; 

- Ler, interpretar e produzir textos utilizando meios multimídias que enfoque a origem, a 

transmissão e a evolução da vida de forma contextualizada e interdisciplinar. 

 

 

4.6.3 Terceiro ano do ensino médio 

 

 

A Tabela 07 localizada abaixo traz em seus objetivos a serem alcançados com os alunos 

a compreensão da importância em se prevenir contra as doenças e compreensão da evolução 

das espécies. 

 

Tabela 07. Proposta curricular para o 3º ano (Biologia) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

TRANSMISSÃO DA VIDA E VARIABILIDADE DOS SERES VIVOS 

 

CONTEÚDOS: 

- Reprodução humana, métodos contraceptivos, DSTs, câncer de próstata, de mama e de colo 

uterino, amamentação; 

- Bases da hereditariedade, suas implicações, interações e heranças ligada, influenciada e 

restrita ao sexo; 

- Genes letais e melhoramento genético; 

- A alteração da frequência gênica por determinadas patologias. 

HABILIDADES: 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando 

regularidades e diferenças, construindo generalizações; 

- Compreender o processo de reprodução humana, os métodos contraceptivos; 

- Identificar as doenças sexualmente transmissíveis, seus mecanismos de transmissão, 

agentes patológicos e formas de prevenção; 

- Identificar a prevenção dos diversos tipos de câncer relacionados ao sistema reprodutor; 

- Reconhecer os benefícios da amamentação; 
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- Entender os componentes hereditários, suas aplicações na engenharia genética e as questões 

éticas envolvidas; 

- Compreender a herança genética ligada, restrita e influenciada pelo sexo, identificando as 

anomalias ligadas a cada herança; 

- Identificar e diferenciar as interações gênicas que ocorre em determinadas espécies, 

analisando as particularidades de cada caso; 

- Conhecer e diferenciar os tipos sanguíneos; 

- Ler, interpretar e produzir textos que enfoque a variabilidade gênica utilizando recursos 

hipermidiáticos, suas ocorrências e as interações com o meio ambiente de forma 

contextualizada e interdisciplinar. 

EIXO TEMÁTICO: 

ADAPTAÇÃO EVOLUÇÃO DA VIDA 

 

CONTEÚDOS: 

- Estudo da adaptação das espécies, os mecanismos evolutivos, as evidências evolutivas e 

especiação. 

HABILIDADES: 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando 

regularidades e diferenças, construindo generalizações; 

- Entender a diversidade da vida e relacioná-la com os mecanismos evolutivos envolvidos na 

adaptação dos seres vivos nos diferentes ambientes; 

- Reconhecer as teorias evolutivas e as evidências do processo de evolução dos seres vivos; 

- Entender a ocorrências do processo evolutivo das espécies e a relação dessa evolução com a 

adaptação ao ambiente; 

- Ler, interpretar e produzir textos que enfoque a origem, a transmissão e a evolução da vida 

de forma contextualizada e interdisciplinar utilizando recursos hipermidiáticos. 

EIXO TEMÁTICO: 

INTERAÇÃO ENTRE OS SERES VIVOS E O AMBIENTE 

 

CONTEÚDOS: 

- Fatores ecológicos e suas influências na vida dos seres vivos; 

- Estudo dos diferentes Biomas; 

- Ciclos biogeoquímicos; 
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- Potencial biótico e resistência ambiental; 

- A genética de populações; 

- Desequilíbrios ambientais e principais formas de poluição; 

- Causas da extinção das espécies e principais espécies ameaçadas; 

- Biopirataria; 

- O efeito estufa: causas e consequências; 

- Destinação e formas de reciclagem do lixo. 

HABILIDADES: 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando conceitos, 

identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações; 

- Analisar e diferenciar os fatores ecológicos e identificar a sua importância para a 

manutenção da vida; 

- Entender os diferentes tipos biomas brasileiros correlacionando com o mundo e destacando 

suas importâncias; 

- Diferenciar e compreender o processo de transferência de matéria e energia dentro dos 

ecossistemas; 

- Reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia para os seres 

vivos; 

- Entender as relações ocorridas entre os seres vivos e o ambiente e se perceber como parte 

integrante do meio; 

- Conhecer e relacionar a biopirataria e suas consequências biológicas e econômicas para a 

região; 

- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele 

produzidas no seu ambiente; 

- Reconhecer o valor econômico e cultural das espécies da região amazônica; 

- Ler, interpretar e produzir textos que enfoque as interações ecológicas de forma 

contextualizada e interdisciplinar utilizando recursos hipermidiáticos. 

 

 

 

4.7  PROPOSTA CURRICULAR DO GOVERNO DE RONDÔNIA PARA A DISCIPLINA 

DE QUÍMICA 
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A Química é uma ciência que se ocupa basicamente do conteúdo dos materiais e de suas 

transformações. 

 

 

4.7.1 Primeiro ano do ensino médio 

 

 

O referencial de química do 1º ano transcrito na Tabela 08 tem como um dos seus 

objetivos de alcance levar a compreensão das transformações químicas do dia a dia. 

 

Tabela 08. Proposta curricular para o 1º ano (Química) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

RECONHECIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E 

SUAS TECNOLOGIA 

 

CONTEÚDOS: 

- Transformações químicas no dia a dia: Transformações químicas e fenômenos físicos; 

transformações rápidas e lenta e suas evidências macroscópicas; 

- Reagentes, produtos e suas propriedades: mudanças de estados físicos; 

- O ciclo da água na natureza; 

- Caracterização de materiais e substâncias que constituem os reagentes e produtos das 

transformações em termos de suas propriedades; 

- Separação e identificação das substâncias; 

- Relações quantitativas de massa: Conservação da massa nas transformações químicas 

(Lavoisier); proporção entre as massas de reagentes e de produtos (Proust). 

HABILIDADES: 

- Diferenciar uma transformação química de um fenômeno físico; 

- Reconhecer as transformações químicas por meio de diferenças entre os seus estados 

iniciais e finais; 

- Descrever transformações químicas em diferentes linguagens e representações, traduzindo 

umas nas outras; 

- Reconhecer transformações químicas que ocorrem na natureza e em diferentes sistemas 

produtivos ou tecnológicos; 
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- Buscar informações sobre transformações químicas que ocorrem na natureza em diferentes 

sistemas produtivos e tecnológicos; 

- Identificar, utilizar e visualizar as reações químicas no cotidiano experimentalmente e por 

meios multimídias; 

- Identificar as mudanças no estado físico da matéria; 

- Identificar a participação do ciclo da água nas mudanças de estados; 

- Identificar uma substância, reagente ou produto, por algumas de suas propriedades 

características: temperatura de fusão e de ebulição; densidade, solubilidade, condutividade 

térmica e elétrica; 

- Utilizar as propriedades para caracterizar uma substância pura; 

- Representar informações experimentais referentes às propriedades das substâncias em 

tabelas e gráficos e interpretar tendências e relações sobre essas propriedades; 

- Elaborar procedimentos experimentais baseados nas propriedades dos materiais, 

objetivando a separação de uma ou mais substâncias presentes em um sistema (decantação, 

filtração, flotação, destilação, recristalização, sublimação e entre outras); 

- Identificar e avaliar as implicações dos métodos de separação de substância utilizados nos 

sistemas produtivos da região; 

- Compreender e utilizar a conservação da massa nas transformações químicas; 

- Compreender e utilizar a proporção de reagentes e produtos nas transformações químicas; 

- Representar e interpretar informações sobre variáveis nas transformações químicas por 

meio de tabelas; 

- Fazer previsões de quantidades de reagentes, de produtos e energia envolvidos em uma 

transformação química; 

- Buscar informações sobre as transformações químicas que ocorrem na natureza e nos 

sistemas produtivos; 

- Associar dados e informações sobre matérias-primas, reagentes e produtos de 

transformações químicas que ocorrem nos sistemas produtivos, com suas implicações 

ambientais e sociais. 

EIXO TEMÁTICO: 

MODELOS EXPLICATIVOS E REPRESENTATIVOS DA CONSTITUIÇÃO DA 

MATÉRIA 

 

CONTEÚDOS: 
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- Primeiras ideias ou modelos sobre a constituição da matéria: representação das substâncias, 

rearranjo dos átomos nas transformações químicas, símbolos, fórmulas e equações; 

- Ideias de Dalton sobre transformação química e relações entre massas (Lavoisier e Proust); 

Modelo de Rutherford sobre a matéria com carga elétrica Modelo atômico de Thompson; 

- Modelo atômico de Rutherford e a radioatividade, modelo atômico de Bohr; 

- Número de massa, número de prótons e numero de nêutrons; isótopos, isóbaros e isótopos; 

íons. 

- Noções mais detalhadas da estrutura atômica: Modelo atômico de Bohr, aplicações do 

modelo de Bohr no cotidiano, modelo de subníveis de energia e a distribuição eletrônica. 

HABILIDADES: 

- Representar as substâncias e as transformações químicas a partir dos códigos, símbolos e 

expressões próprios da Química; 

- Traduzir a linguagem simbólica da Química, compreendendo seu significado em termos 

microscópicos; 

- Utilizar fontes de informações para conhecer símbolos, fórmulas e nomes de substâncias; 

- Compreender e utilizar as ideias de Dalton para explicar as transformações químicas e suas 

relações de massa; 

- Compreender e utilizar as ideias de Rutherford para explicar a natureza elétrica da matéria; 

- Compreender os modelos explicativos como construções humanas num dado contexto 

histórico e social; 

- Reconhecer que o conhecimento químico é dinâmico, portanto, provisório; 

- Identificar, utilizar e visualizar os modelos atômicos através de meios multimídias; 

- Compreender e utilizar o modelo atômico de Bohr e identificar suas aplicações no 

cotidiano; 

- Utilizar os níveis e subníveis de energia e sua distribuição eletrônica nos átomos. 

EIXO TEMÁTICO: 

ARTICULAÇÃO DOS SÍMBOLOS, CÓDIGOS E ESTRUTURA DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

 

CONTEÚDOS: 

A classificação dos elementos químicos: 

- Estrutura da tabela periódica, distribuição eletrônica e a tabela periódica, classificação 

periódica dos elementos químicos. 
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HABILIDADES: 

- Compreender e identificar a estrutura e os elementos contidos na tabela periódica; 

- Identificar os elementos químicos através de sua distribuição eletrônica; 

- Compreender o parentesco e a classificação dos elementos químicos e seus compostos por 

meio de suas propriedades periódicas; 

- Identificar, utilizar e visualizar a classificação dos elementos químicos através de meios 

multimídias. 

EIXO TEMÁTICO: 

ARTICULAÇÃO DOS SÍMBOLOS, CÓDIGOS E ESTRUTURA DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

 

CONTEÚDOS: 

Ligações químicas interatômicas e a estrutura dos elementos químicos: 

- Gases nobres e a regra do octeto; ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas 

dos elementos químicos. 

Geometria molecular e ligações químicas intermoleculares: 

- Geometria molecular, polaridade das ligações, polaridade das moléculas; 

- Polaridade e solubilidade; 

- Força de interações moleculares e o ponto de ebulição. 

HABILIDADES: 

- Compreender as ligações químicas como interações eletrostáticas entre átomos, moléculas e 

íons; 

- Compreender e identificar o tipo de ligação química que ocorre em átomos, moléculas e 

íons; 

- Demonstrar o tipo de ligação química que ocorre em substancias presentes no cotidiano; 

- Identificar a geometria molecular das moléculas; 

- Compreender a polaridade das ligações e das moléculas; 

- Identificar o tipo de ligações intermoleculares que ocorrem nas substâncias; 

- Demonstrar experimentalmente a polaridade das substâncias presente no cotidiano. 

EIXO TEMÁTICO: 

SÍMBOLOS CÓDIGOS E NOMENCLATURA DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES 

INORGÂNICAS  
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CONTEÚDOS: 

Condutividade elétrica das soluções aquosas: 

- Algumas soluções que conduzem corrente elétricas, dissociação iônica e ionização; 

- Soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. 

HABILIDADES: 

- Identificar a condutividade elétrica das soluções aquosas; 

- Compreender e demonstrar experimentalmente a dissociação iônica, ionização e suas forças 

eletrolíticas e não eletrolíticas. 

EIXO TEMÁTICO: 

SÍMBOLOS CÓDIGOS E NOMENCLATURA DAS PRINCIPAIS FUNÇÕES 

INORGÂNICAS 

CONTEÚDOS: 

Ácidos, bases, sais e óxidos: 

- Conceituação de ácidos, bases, sais e óxidos; 

- Nomenclatura e condutividade elétricas dos ácidos, bases, sais e óxidos. 

HABILIDADES: 

- Identificar e compreender a força dos ácidos e das bases; 

- Identificar experimentalmente a diferenciação de ácidos e bases; 

- Compreender e identificar quais são os principais ácidos, bases, sais e óxidos presentes no 

cotidiano; 

- Identificar os compostos inorgânicos presentes no cotidiano; 

- Identificar experimentalmente os compostos inorgânicos condutores de corrente elétrica 

utilizados no cotidiano; 

- Reconhecer os principais grupos funcionais da química inorgânicas ao observar as formula 

dos mesmos; 

- Nomear alguns dos exemplos mais significativos de compostos inorgânicos por meio das 

regras mais recentes da IUPAC; 

- Buscar informações sobre a produção de substâncias químicas inorgânicas; 

- Compreender a função sais como resultante da neutralização de um ácido por uma base, ou 

vice-versa; 

- Relacionar a presença da química inorgânica no cotidiano; 

- Identificar, utilizar e visualizar as principais funções inorgânicas através de meios 

multimídias. 
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EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ATUALIDADE 

 

CONTEÚDOS: 

- Algumas reações inorgânicas de importância: 

- Quatro tipos importantes de reações; 

- Reação de deslocamento e reações de dupla troca; equações químicas na forma iônica. 

HABILIDADES: 

- Compreender e identificar os principais tipos de reações inorgânicas; 

- Demonstrar experimentalmente os principais tipos de reações que ocorrem no cotidiano; 

- Reconhecer transformações químicas inorgânicas que ocorrem na natureza e em diferentes 

sistemas produtivos ou tecnológicos; 

- Desenvolver no aluno conhecimento teórico sobre equações químicas e balanceamento de 

equações químicas. 

EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA ATUALIDADE 

 

CONTEÚDOS: 

- A litosfera como fonte de recursos naturais: Obtenção das principais rochas; 

- Reações de obtenção de minérios e minerais e seus usos; 

- Implicação socioeconômica dos principais minerais. 

HABILIDADES: 

 

- Compreender as propriedades e usos de rochas e minerais (óxidos, sulfetos, sulfatos, 

fosfatos, carbonatos e silicatos), como matérias de construção e como fontes de obtenção 

de outros materiais, nos sistemas produtivos, agrícola e industrial; 

- Compreender os processos de mineração e produção dos metais, como ferro, alumínio e 

cobre e suas ligas e seus usos na sociedade; 

- Avaliar a produção, os usos e consumo pela sociedade de materiais e substâncias obtidas 

pela mineração; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais minerais na região através de meios 

multimídias. 
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4.7.2 Segundo ano do ensino médio 

 

 

A compreensão das reações químicas é um ponto importante a ser estudada no 2º ano 

por isso a Tabela 09 do referencial curricular do estado de Rondônia traz esse ponto como 

sendo um dos conteúdos lecionados em sala. 

 

Tabela 09. Proposta curricular para o 2º ano (Química) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

QUANTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES QUÍMICAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

- Relações quantitativas envolvidas na transformação química: relação entre quantidade de 

matéria e energia; 

- Estequiometria e rendimento, concentração, titulo, diluição e titulação ácida-base das 

soluções. 

HABILIDADES: 

- Traduzir, em termos de quantidade de matéria (mol), as relações quantitativas de massa nas 

transformações químicas; 

- Traduzir as relações de massa nas transformações químicas em termos de quantidade de 

matéria; 

- Estabelecer relação entre a estequiometria e o rendimento das transformações químicas e 

prever, em função dessa relação, quantidades envolvidas nas transformações químicas que 

ocorrem na natureza e nos sistemas produtivos, industrial e rural; 

- Propor procedimentos experimentais para conhecer as quantidades envolvidas e o 

rendimento de uma transformação química; 

- Avaliar possíveis implicações das relações quantitativas nas transformações químicas que 

ocorrem nos sistemas produtivos, rural e industrial; 

- Correlacionar dados relativos, tais como concentração comum, concentração em 

quantidade de matéria, titulo e porcentagem, diluição e titulação de certas soluções; 

- Compreender e demonstrar experimentalmente cálculos utilizando soluções aquosas 

relacionadas ao cotidiano. 

EIXO TEMÁTICO: 
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QUANTIFICAÇÃO DAS REAÇÕES QUÍMICAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

- Propriedades coligativas das soluções aquosas: Diagrama de fases da água pura; pressão de 

vapor de um liquido; 

- Temperatura de ebulição de um liquido; 

- Ebulioscopia; 

- Tonoscopia; 

- Crioscopia e osmose. 

HABILIDADES: 

- Construir o diagrama de fases da água e emprega-lo para fazer previsões sobre mudança de 

estados físicos envolvendo essa substância; 

- Coletar os dados necessários e emprega-los para comparar a intensidade dos efeitos 

coligativos em diferentes soluções feitas com um mesmo solvente; 

- Identificar os efeitos coligativos no cotidiano; 

- Conhecer a composição das águas naturais (água do mar, de rios, geleiras, lagos) 

qualitativa e quantitativamente, e as diferentes propriedades por essas soluções; 

- Comparar as propriedades da água pura, tais como solubilidade, temperatura de 

solidificação e de ebulição, condutividade elétrica, densidade, PH, com as de águas 

naturais; 

- Compreender o papel da osmose em processos biológicos; 

- Compreender os efeitos coligativos e demonstra-lo como tais efeitos são utilizados no 

cotidiano. 

EIXO TEMÁTICO: 

ENERGIA TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA E SUAS TECNOLOGIA 

 

CONTEÚDOS: 

- Produção e consumo de energia elétrica nas transformações químicas; 

- Reações de óxido-redução envolvidas na produção e consumo de energia elétrica; 

- Potenciais de eletrodo. 

HABILIDADES: 

- Identificar a produção de energia elétrica em diferentes transformações químicas; 

- Relacionar a energia elétrica produzida e consumida na transformação química e os 
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processos de oxidação e redução; 

- Compreender os processos de oxidação e de redução a partir das ideias sobre a estrutura da 

matéria; 

- Prever a energia elétrica envolvida numa transformação química a partir dos potenciais-

padrões de eletrodo das transformações de oxidação e redução; 

- Compreender a evolução das ideias sobre pilhas e eletrólise, reconhecendo as relações entre 

conhecimento empírico e modelos explicativos; 

- Buscar informações sobre transformações químicas que produzem energia utilizada nos 

sistemas produtivos; 

- Avaliar as implicações sociais e ambientais do uso de energia elétrica e provenientes de 

transformações químicas; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais tipos de energia na região através de meios 

multimídias. 

EIXO TEMÁTICO: 

ASPECTOS DINÂMICOS DAS TRANSFORMAÇÕES QUÍMICAS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

- Controle da rapidez das transformações no dia a dia: Variáveis que modificam a rapidez de 

uma transformação química, modelos explicativos. 

HABILIDADES: 

- Observar e identificar transformações químicas que ocorrem em diferentes escalas de 

tempo; 

- Reconhecer e controlar variáveis que podem modificar a rapidez de uma transformação 

química (concentração, temperatura, pressão, estado de agregação, catalisador); 

- Propor e utilizar modelos explicativos para compreender a rapidez das transformações 

químicas; 

- Reconhecer as relações quantitativas empíricas entre rapidez, concentração e pressão, 

traduzindo-as em linguagem matemática; 

- Propor procedimentos experimentais para determinar e controlar a rapidez de uma 

transformação química. 

EIXO TEMÁTICO: 

QUÍMICA, LITOSFERA E SUAS TECNOLOGIAS 
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CONTEÚDOS: 

Solo e vida: 

- O solo e o subsolo e suas propriedades; fertilidades dos solos e agricultura; preparação do 

solo para cultivos da região e solo e criação de animais. 

HABILIDADES: 

- Conhecer as ideias sobre origem, evolução e composição do solo e subsolo; 

- Compreender a relação entre propriedades dos solos, tais como acidez e alcalinidade, 

permeabilidade ao ar e á água, sua composição e produção agrícola; 

-Demonstrar experimentalmente a preparação de um solo adequado para cultivos na região; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais tipos de solos na região através de meios 

multimídias. 

EIXO TEMÁTICO: 

ENERGIA NUCLEAR, ÉTICA, CIDADANIA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

Produção e consumo de energia nuclear: 

- Processos de fusão e fissão nucleares; transformações nucleares como fonte de energia. 

HABILIDADES: 

- Compreender os processos de fusão e fissão nucleares e a produção de energia neles 

envolvida; 

- Reconhecer transformações nucleares como fonte de energia; 

- Buscar fontes de informação sobre geração e uso de energia nuclear; 

- Avaliar os riscos e benefícios dos diferentes usos da energia nuclear; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais tipos de energia na região através de meios 

multimídias. 

 

 

4.7.3 Primeiro ano do ensino médio 

 

 

Um dos pontos frisados no referencial da Tabela 10 é a demonstração experimental de 

alguns contextos químicos a serem analisados pelos alunos. 
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Tabela 10. Proposta curricular para o 3º ano (Química) [21]. 

EIXO TEMÁTICO CONTEÚDOS E HABILIDADES 

EIXO TEMÁTICO: 

QUÍMICA ORGÂNICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

Compostos orgânicos fósseis e seus usos: 

- Cadeia carbônica; classificação dos carbonos; classificação das cadeias carbônicas; 

combustíveis fósseis e sua nomenclatura; indústria petroquímica. 

HABILIDADES: 

- Compreender a química do carbono, suas ligações e cadeias carbônicas formadas; 

- Identificar os principais hidrocarbonetos, como sua nomenclatura; 

- Compreender as ideias que explicam a origem do petróleo; 

- Compreender os processos de transformação do petróleo em materiais e substâncias 

utilizadas no sistema produtivo – refino do petróleo; 

- Avaliar a produção e usos sociais dos combustíveis fósseis; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais tipos de hidrocarbonetos através de meios 

multimídias. 

EIXO TEMÁTICO: 

QUÍMICA ORGÂNICA E SUAS TECNOLOGIAS 

 

CONTEÚDOS: 

Classes funcionais dos compostos orgânicos: 

- Nomenclatura dos alcoóis, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos e sua utilização no dia a 

dia; nomenclatura dos éteres, ésteres, aminas e amidas e sua utilização no dia a dia. 

HABILIDADES: 

- Compreender a nomenclatura das principais funções orgânicas. 

- Identificar as principais funções orgânicas presente no cotidiano. 

- Demonstrar experimentalmente quando possível à fabricação de compostos orgânicos. 

- Identificar, utilizar e visualizar as principais funções orgânicas através de meios 

multimídias. 

EIXO TEMÁTICO: 

QUÍMICA ORGÂNICA E SUAS TECNOLOGIAS 
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CONTEÚDOS: 

- Ligações intermoleculares na química orgânica: geometria molecular; 

- Polaridade de ligações de moléculas, solubilidade e ligações intermoleculares. 

HABILIDADES: 

- Determinar a geometria dos átomos de carbono de uma estrutura orgânica; 

- Empregar a escala de eletronegatividade e conhecimentos sobre geometria molecular para 

prever sua polaridade; 

- Observar a formula estrutural de um composto orgânico e prever o tipo de interação 

intermolecular nele presente; 

- Perceber que o estudo das propriedades das substâncias químicas se traduz em aplicações 

práticas de interesse para a sociedade, que acabam redundando na melhoria da qualidade 

de vida; 

- Demonstrar experimentalmente a polaridade dos compostos orgânicos. 

EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIAS NA ATUALIDADE E NO COTIDIANO 

 

CONTEÚDOS: 

- Isomeria 

HABILIDADES: 

- Observar as fórmulas estruturais e concluir se elas representam ou não isômeros; 

- Representar os possíveis isômeros a partir de uma determinada fórmula molecular. 

EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIAS NA ATUALIDADE E NO COTIDIANO 

 

CONTEÚDOS: 

Polímeros sintéticos: 

- Polímeros de adição; polímeros de condensação. Plásticos e fibra têxteis no cotidiano. 

HABILIDADES: 

- Compreender e identificar os principais polímeros sintéticos no dia a dia; 

- Demonstrar experimentalmente os tipos de polímeros e suas diferenças químicas; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais polímeros sintéticos através de meios 

multimídias. 
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EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIAS NA ATUALIDADE E NO COTIDIANO 

 

CONTEÚDOS: 

Noções sobre alguns compostos orgânicos presentes em seres vivos: 

- Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, substâncias químicas e alimentação, 

sabões, detergentes, desinfetantes e sua fabricação. 

HABILIDADES: 

- Reconhecer e demonstrar experimentalmente as propriedades de sabões, detergentes e 

desinfetantes; 

- Reconhecer os componentes principais dos alimentos – carboidratos, lipídeos, proteínas, 

suas propriedades, funções no organismo e suas transformações químicas. 

EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIAS NA ATUALIDADE E NO COTIDIANO 

 

CONTEÚDOS: 

Reações orgânicas: 

- Adição, substituição, eliminação, oxirredução, entre outras. 

HABILIDADES: 

- Demonstrar experimentalmente as principais reações orgânicas presentes no cotidiano; 

- Compreender e identificar as principais reações orgânicas. 

- Compreender e identificar as principais reações de oxirredução, desidratação e 

esterificação; 

- Demonstrar experimentalmente as principais reações de oxirredução, desidratação e 

esterificação e outras. 

EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIAS NA ATUALIDADE E NO COTIDIANO 

 

CONTEÚDOS: 

A química orgânica e o ambiente: 

- Combustível e a atmosfera; 

- Os alimentos e os resíduos gerados no cotidiano; 

- Os agrotóxicos, seus benefícios e suas consequências. 
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HABILIDADES: 

- Compreender e identificar os componentes do petróleo, carvão mineral e o biogás, e 

demonstrar sua utilização no cotidiano; 

- Demonstrar os efeitos causados ao meio ambiente pelo efeito estufa, tais como suas 

prevenções; 

- Desenvolver um senso crítico aos alunos quanto à ideia da reciclagem do lixo; 

- Conhecer as características geradas no meio ambiente pelo uso dos agrotóxicos; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais tipos de interações químicas no ambiente 

através de meios multimídias. 

EIXO TEMÁTICO: 

CIÊNCIA E TECNOLOGIAS NA ATUALIDADE E NO COTIDIANO 

 

CONTEÚDOS: 

A química e suas tecnologias: 

- Produção de materiais que possibilitam uma vida melhor para a humanidade; produção de 

medicamentos e seus efeitos fisiológicos, energia renováveis e etc. 

HABILIDADES: 

- Demonstrar que a química se encontra no cotidiano do aluno, fazendo-o identificar as 

principais tecnologias desenvolvidas na atualidade; 

- Compreender a química dos medicamentos e seus efeitos fisiológicos caso ingeridos 

inadequadamente; 

- Identificar, utilizar e visualizar os principais tipos de tecnologias na região através de meios 

multimídias. 

 

Este currículo é baseado nas competências: ser, raciocinar e interagir. Assim o aluno 

será capaz de apropriar-se das diversas linguagens que o possibilitará a compreensão do 

conteúdo, e sua interpretação nas aulas (adicionais a da sala de aula) situações que possibilita 

sua interação. Além do que, é imprescindível e importantíssimo que o aluno conheça os 

fundamentos da tecnologia atual, já que ela atua diretamente em sua vida e certamente 

definirá o seu futuro profissional. Daí a importância de se fazer uma ponte entre a física da 

sala de aula e a física do cotidiano [21]. 

Apesar de afirmar que é preciso mudar a educação no estado de Rondônia, 

praticamente nada tem sido feito em prol disso. Mesmo sabendo que é preciso um ambiente 
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apropriado para realização de aulas praticas e materiais para esse fim, ainda não há escolas 

devidamente equipadas como o governo prevê. 
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5 ANALISE DA REALIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 

De acordo com as propostas de melhoria curricular vistas anteriormente o ensino de 

ciências é considerado de fundamental importância para o desenvolvimento do país. Resaltam 

ainda que o ensino deva ser atualizado e demonstrado através de experiências e de exemplos 

do cotidiano. Porem a realidade das escolas do município de Ji-paraná é bem diferente da 

realidade prevista por essas propostas curriculares de ensino. Veremos nesse capitulo a 

realidade de ensino encontrado no município de Ji-paraná. Analisaremos as condições dos 

laboratórios, a formação dos professores e a predisposição dos alunos quanto ao ensino de 

ciências. 

 

 

5.1 REALIDADE DAS AULAS DE CIÊNCIAS 

 

 

Considerando que a qualidade das aulas de ciências está em função dos métodos de 

ensino utilizados pelo professor e do interesse dos alunos, aqui trataremos de analisar o ensino 

e aprendizagem de ciências através de questionários aplicados em professores e alunos sobre 

conteúdos que são lecionados no terceiro ano do ensino médio. 

 

 

5.1.1 Conteúdos vistos no 3º ano do ensino médio 

 

  

Para verificar o andamento das aulas de ciências no 3º ano do ensino médio realizou-se 

uma pesquisa através de um questionário (tabela 11). Primeiro pediu aos professores que 

falassem qual o conteúdo que estavam lecionando, e qual o assunto enfatizado. 
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Tabela 11. Questionário feito aos professores sobre o conteúdo visto em sala de aula. 

 1. Qual o conteúdo 

lecionado? 

2. Qual assunto foi enfatizado desse 

conteúdo? 

Física  Cargas elétricas  Processos de eletrização 

Biologia  Herança ligada ao sexo Mecanismo de heranças de genes “defeituosos” 

e a frequência gênica do daltonismo e hemofilia. 

Química  Nomenclatura dos 

hidrocarbonetos 

Utilizei bulas de medicamentos para mostrar a 

presença dos hidrocarbonetos no dia a dia. 

 

De acordo com as respostas dos professores, fez-se o questionário aos alunos (tabela 12, 

tabela 13 e tabela 14), onde se encontravam três questões referentes aos assuntos vistos em 

Biologia, Física e Química. 

 

Tabela 12. Questionário feito aos alunos sobre o conteúdo de física visto em sala de aula. 

  

1. O que acontece ao aproximarmos duas barras metálicas com cargas 

iguais? 

Resposta: se repelem, ou seja, se afastam. 

Aluno 1 Elas se unem 

Aluno 2 Elas se juntam 

Aluno 3 Se unem 

Aluno 4 Elas se unem 

Aluno 5 Que se aproxima 

Aluno 6 Acontece nada 

Aluno 7 As cargas iguais são afastamento e as cargas diferentes são aproximação  

Aluno 8 Não acontece nada 

 

Ao analisarmos as respostas dos alunos em relação ao conteúdo de física (tabela 12), 

percebeu-se que de 8 alunos que responderam ao questionário apenas 1 soube responder a 

pergunta. Sendo assim fica evidente que há algo a ser melhorado no ensino de física, porem 

não se pode dizer que o erro se encontra no professor ou aluno. Visto que não foi observada 

nenhuma aula do professor. 
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Tabela 13. Questionário feito aos aluno sobre o conteúdo de Biologia visto em sala de aula. 

  

2. O que é hemofilia? 

Resposta: é uma doença hereditária em que ocorre uma falha no processo da 

coagulação do sangue. 

Aluno 1 Genéticas passadas de pai para filho 

Aluno 2 Não sei 

Aluno 3 É genética 

Aluno 4 É genética passada de pais para filhos 

Aluno 5 Não lembro 

Aluno 6 Estuda os graus de mentalidades de cada pessoa 

Aluno 7 Não lembro 

Aluno 8 É um estudo da biologia estuda os graus de mentalidades dos seres, exemplo: 

daltônico.  

 

 Feito a verificação das respostas da questão do conteúdo de biologia (tabela 13) 

percebeu-se que todos não souberam responder a pergunta. Tendo os alunos 1,3 e 4 

respondido apenas a que contexto biológico se referia, e não o que era hemofilia. 

 

Tabela 14. Questionário feitos aos alunos sobre o conteúdo de Química visto em sala de aula. 

  

3. Os hidrocarbonetos se dividem em três grupos, quais são eles? 

Resposta: Alcanos, Acenos (Alquenos) e Alcino (Alquinos) 

 

Aluno 1 Não lembro 

Aluno 2 Não sei 

Aluno 3 Não sei 

Aluno 4 Não sei 

Aluno 5 Não lembro 

Aluno 6 Hidrogênio, carbono 

Aluno 7 Alquinos, Alquenos, Alquanos 

Aluno 8 Hidrogênio, carbono 

 

http://www.brasilescola.com/quimica/nomenclatura-dos-alcanos.htm
http://www.brasilescola.com/quimica/nomenclatura-dos-alcenos.htm
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O conteúdo de química foi respondido de maneira meio correta por apenas 1 aluno 

(tabela 14). Onde o mesmo acertou apenas dois dos três grupos em que se divide o 

hidrocarboneto. Visto que o conteúdo, de acordo com o professor, foi ensinado em sala fica 

evidente que a maioria dos alunos em questão não o compreendeu. 

 

 

5.1.2 Métodos de ensino utilizados pelos professores  

 

 

Como vimos anteriormente existem diversos métodos de ensino, com o intuito de 

verificar quais técnicas estão sendo utilizadas na escola avaliada pediu-se aos professores que 

assinalassem os procedimentos usados em sala de aula. Encontra-se abaixo o gráfico que 

representa essas práticas de ensino. 

 

 

Figura 5.1. Gráfico obtido a partir do questionário aos professores. 

 

Ao analisar as técnicas empregadas pelos professores em sala se percebe que o ensino 

ministrado por eles ainda se encontra desatualizado (figura 5.1). Já que os mesmos não 

utilizam métodos experimentais em sala o que contribuiriam para um melhor desempenho dos 

alunos, que vimos, anteriormente, não esta bom. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Técnicas utilizadas pelos professores no 
ensino médio  



73 
 

5.2 LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE JI-

PARANÁ 

 

 

Em muitos casos, tem-se observado nas escolas o laboratório, porém, nem um 

experimento é realizado, a pesar de levar em consideração que muitos experimentos simples 

podem ser feitos com questão de minutos. Um dos grandes problemas para este fato estar 

acontecendo é a falta de professor de física, já que em diversas escolas professores, ainda não 

formados é quem ministra as aulas. Também há professores de outras disciplinas lecionando a 

disciplina de física. Levando em consideração que eles não foram formados com aulas 

praticas, fica difícil nessa condição de montar os experimentos simples. Também tem que se 

levar em consideração a falta de vocação por parte do professor, visto que em muitos casos a 

relação com o saber profissional, dos mesmos, é de um simples emprego e não de uma 

profissão com vocação. A seguir, apresenta-se na figura abaixo um gráfico mostrando o 

percentual de laboratórios de informática e ciências, do estado, em função das condições dos 

mesmos (figura 5.2). 

 

 

 

Figura 5.2. Gráfico de percentual de escolas com laboratório de 

informática ou de ciências. Considerando que a instalação de 

laboratórios de informática é mais recente, ressalta-se o processo 

lento em instalações de equipamentos dos laboratórios em ciências.  

 

Em uma dada escola foi realizada um questionário aos professores atuantes 

em Quimica, Física e Biologia. De acordo com as respostas obtidas, elaborou-se 

uma tabela para melhor visualização e comparação das respostas (tabela 15). 
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Tabela 15. Questionário feito aos professores sobre o uso do laboratório escolar. 

 Há laboratório no ambiente escolar?  Se há, o mesmo é 

utilizado com que frequência? 

 

Física 1º ano Sim, tento usar pelo menos uma vez no 

bimestre. 

2º ano Sim. Raramente. 

3º ano Sim, um pouco. 

Biologia 1º ano Sim, inicialmente uma pratica por mês para o 

segundo semestre se o projeto correr dentro 

do planejado uma pratica quinzenal.  

2º ano Sim, não é utilizado com muita frequência, 

por falta de materiais. 

3º ano Sim, se pretende pelo menos uma prática 

quinzenal. 

Quimica 1º ano Sim, usado mensal ou bimestral de acordo 

com o conteúdo ministrado. 

2º ano Sim, usado mensal ou bimestral de acordo 

com o conteúdo ministrado. 

3º ano Sim, sim pois temos o auxilio do PIBID de 

química que nos ajuda muito.  

 

Ao analisar as respostas (tabela 15) percebe-se que na escola em questão há um uso 

mensal do laboratório. Sendo assim a escola tenta levar o ensino experimental aos alunos pelo 

menos uma vez ao mês. 
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Tabela 16. Questionário feito aos professores sobre equipamentos experimentais. 

 

Como se pode perceber apesar de se ter um laboratório em uso esta faltando materiais 

experimentais de fundamental importância, sendo muitas vezes necessário o uso de materiais 

alternativos por falta de materiais específicos (tabela 16). 

 

 

5.3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

A falta de profissionais capacitados na educação talvez pode ser o maior problema da 

educação brasileira. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

de 2011 os piores índices, entre 2,8 e 3,3, é exatamente dos estados com menor número de 

professores formados, ao qual se encontram nessa situação Pará, Alagoas e Amapá. Já as 

melhores médias, entre 3,8 e 4,3, correspondem aos estados com maior percentual de 

professores com ensino superior, onde se pode destacar Santa Catarina, São Paulo e Paraná 

[22].  

No caso do estado de Rondônia o IDEB do ano de 2011 foi de 3,7. Esse valor chega a 

estar de acordo com a falta de profissionais capacitados que se encontram atuando em sala de 

 A escola possui equipamentos experimentais na área em que você 

trabalha? 

 

Física 1º ano Sim, na verdade temos alguns kits porém incompletos, mas 

fazemos com materiais alternativos. 

2º ano Bem restrito. 

3º ano Sim. 

Biologia 1º ano Sim, porém poderá ser pedido mais reagentes. 

2º ano A escola possui um microscópio óptico, mas a fonte de luz está 

queimada. 

3º ano São materiais alternativos de baixo custo. 

Quimica 1º ano Sim. 

2º ano Sim. 

3º ano Temos alguns reagentes e utilizamos materiais alternativos. 
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aula no estado de Rondônia. Essa falta de professores capacitados que lecionam no ensino 

médio no estado de Rondônia se encontra representado na figura abaixo (figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Gráfico de percentual de formação dos professores atuantes no 

ensino médio do estado de Rondônia [24]. 

 

Em contraste com essa realidade, o artigo 62 da “Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB – lei nº 4.024, de 20/12/1961” disse: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. [23]. 

Baseado nesse fato e com o intuito de resolver este problema a LDB estipulou um 

tempo (que se findou em 2006) para o cumprimento dessa meta. 

“Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço.” [23]. 

Apesar da LDB ter estipulado um prazo para que os professores façam um curso de 

licenciatura, de acordo com o Educacenso 2007, quase um terço dos professores da educação 
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básica das redes pública e particular do Brasil não tem formação adequada. Onde do total de 

1.977 milhões de docentes, 636,8 mil (32,19%) ensinam sem diploma universitário [23]. 

O Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), foi 

criado para ministrar cursos superiores gratuitos e de qualidade a professores em exercício das 

escolas públicas sem formação adequada à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB – Lei nº 9394/96) ou que atuam fora da área de formação [23]. 

CAPES a responsabilidade pela indução, fomento e avaliação dos cursos no âmbito do 

PARFOR, ofertando todas as licenciaturas das áreas de conhecimento da educação básica, nas 

modalidades presenciais e a distância. 

 

O inicio da entrada de alunos nos cursos oferecidos a partir do 2º semestre de 2009 e 

nos anos subsequentes, 2010 e 2011. De acordo com as informações 

disponibilizadas no site do MEC, 21 estados do país formalizaram a adesão ao Plano 

Nacional de Formação [...]. Porem São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Distrito Federal, Rondônia e Acre não aderiram ao plano, sendo que os três últimos 

manifestaram desejo de entrar no Plano de Formação Continuada, já que a quase 

totalidade de seu professorado já é graduada. [23]. 

Contudo ao pesquisar uma determinada escola constatou-se que alguns profissionais 

atuam em áreas diferentes da de formação. Sendo a área de química, neste caso, a que sofre 

maior defasagem. Contrapondo ao afirmado no site do MEC (tabela 17). 

 

Tabela 17. Questionário feitos aos professores sobre a área de formação e atuação de cada 

professor. 

 Área de formação: 

Física 1º ano Física 

2º ano Matemática  

3º ano Física 

Biologia 1º ano Biologia 

2º ano Biologia 

3º ano Biologia 

Quimica 1º ano Matemática 

2º ano Matemática 

3º ano Física 
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O PARFOR é um programa especial com oferta emergencial de cursos de licenciatura, 

dirigido a professores em exercício nas escolas públicas de educação básica, com pelo menos 

3 anos de atuação, que não possuem a formação adequada ou que estejam atuando fora da 

área de formação inicial. Sendo assim de acordo com a pesquisa os professores atuantes em 

química e formados em outras áreas tem por direito participar do PARFOR [23]. 

 

5.4 PREDISPOSIÇÕES DO ALUNO 

 

 

Para que se pudesse compreender a interação entre os alunos e as atividades 

desenvolvidas nas disciplinas de ciências da natureza, questionou a alguns alunos do 3º ano 

do ensino médio o que achavam das aulas experimentais. As tabelas abaixo mostram qual o 

interesse dos alunos pelas aulas experimentais e pelos experimentos (tabela 18 e tabela 19). 

 

Tabela 18. Questionário feito aos alunos sobre as aulas experimentais. 

 Você gosta das aulas experimentais de Física, Quimica e 

Biologia? Justifique. 

Aluno 1 Sim. Por que é melhor para aprender. 

Aluno 2 Sim. Por que fica mais interessante à aula e mais fácil de aprender. 

Aluno 3 Sim. Por que é mais fácil entender. 

Aluno 4 Sim. Pois é melhor para aprender. 

Aluno 5 Sim. Por que a gente ver na prática como é. 

Aluno 6 Sim. Porque com experimentos aprendemos melhor, pois estará de uma 

forma diferente. 

Aluno 7 Sim. Pois nessas aulas nós aprendemos mais com os experimentos. 

Aluno 8 Sim. Gosto de física. 

 

Percebemos que há um interesse nas aulas experimentais, por parte dos alunos em 

estudo (tabela 18).  
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Tabela 19. Questionário feitos aos alunos sobre a importância dos experimentos. 

 Para você qual a importância da utilização de experimentos 

nessas disciplinas? 

Aluno 1 Não faz, mas é bom para o desenvolvimento das disciplinas. 

Aluno 2 Para a gente ver o que acontece com as químicas e etc. 

Aluno 3 Por que fica mais fácil entender como acontece as experiências. 

Aluno 4 É muito importante pois fica mais fácil de aprender. 

Aluno 5 Uma forma fácil de mostrar para os alunos como é não só ficar na teoria. 

Experimento desperta curiosidade nos alunos pela matéria. Bom comigo foi 

assim gostei de química. 

Aluno 6 Muito importante porque tem temas que ficaram mais explicados se usamos os 

experimentos. 

Aluno 7 A importância muito boa, pois com algumas apresentações temos mais noção 

sobre aquilo. 

Aluno 8 É muito importante pois saímos dos livros vamos mais adiante, aprendemos mais 

com experimentos. 

  

Os alunos em questão afirmam que as aulas experimentais são de grande importância 

para a compreensão dos conteúdos em estudo, e com isso conclui-se que grande parte dos 

alunos não se opõe as aulas experimentais (tabela 19). 
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6 ANALISE DA REALIDADE NA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS INDICADORES 

DE AVALIAÇÃO  

 

 

Para se analisar a aprendizagem dos alunos do município de Ji-paraná utilizou-se como 

indicador avaliativo as olimpíadas brasileira de física, as olimpíadas brasileira de química, as 

olimpíadas brasileira de química Júnior e o exame nacional do ensino médio (Enem). 

 

 

6.1 ESTATÍSTICA DA OBF – ESTADO DE RONDÔNIA NO ANO DE 2012 

 

 

Como indicador da avaliação do ensino de física nas escolas, foi realizado um estudo 

sobre a qualidade de aprendizagem dos alunos na área de física. Os resultados abaixo 

mostram os resultados das provas aplicadas, nas três fases, da OBF (tabela 20, tabela 21, 

tabela 22 e tabela 23). 

 

Tabela 20. Total de alunos que participaram na 1ª fase 

Estado 8º Ano 9º Ano 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

RO 132 226 624 584 385 1951 

 

Tabela 21. Total de alunos que participaram na 2ª fase 

Estado 8º Ano 9º Ano 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

RO  32  44  215  140  87  518  

 

Tabela 22. Total de alunos que participaram na 3ª fase 

Estado 8º Ano 9º Ano 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

RO  0  4  2  1  4  11  

 

Tabela 23. Total de alunos que passaram na 3ª fase 

Estado 8º Ano 9º Ano 1ª Série 2ª Série 3ª Série Total 

RO  0  1 0 0  0  01  
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Abaixo se encontra a figura 6.1 onde esta representado o gráfico do desempenho 

dos alunos nas olimpíadas brasileira de física. 

 

Figura 6.1. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de 

física no ano de 2012. 

 

 

6.2 ESTATÍSTICA DA OBQ – ESTADO DE RONDÔNIA NOS ANOS DE 2011, 2012 E 

2013. 

 

 

Como indicador da avaliação do ensino de química, no ensino médio, nas escolas, foi 

realizado um estudo sobre o desempenho dos alunos na área de química. Os resultados abaixo 

mostram os resultados das provas aplicadas, na terceira fase, das Olimpíadas Brasileiras de 

Química (figura 6.2). 
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Figura 6.2. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de química 

nos anos de 2011, 2012 e 2013 [25]. 

 

Devido à falta de participantes do estado de Rondônia que conseguiram passar para fase 

IV da OBQ analisamos apenas até a fase III. Com estes resultados fica evidente a necessidade 

em aprimorar o ensino de física nas escolas para que assim possamos ter o nosso estado em 

evidencia nas próximas olimpíadas brasileira de química. 

 

 

6.3 ESTATÍSTICA DA OBQJR – ESTADO DE RONDÔNIA NOS ANOS DE 2011, 2012, 

2013 E 2014 

 

 

Para examinar o ensino de química, no ensino fundamental, das escolas do estado de 

Rondônia, utilizaremos os resultados obtidos na OBQJr (figuras 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7). 
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Figura 6.3. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de química 

júnior no ano de 2010 [26]. 

 

 

 

 

. 

Figura 6.4. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de químico 

júnior no ano de 2011 [26]. 
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Figura 6.5. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de química 

júnior no ano de 2012 [26]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de química 

júnior no ano de 2013 [26]. 
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Figura 6.7. Desempenho do estado de Rondônia nas olimpíadas brasileira de química 

júnior no ano de 2014 [26]. 

 

 

6.4 ESTATÍSTICA DO ENEM– ESTADO DE RONDÔNIA NOS ANOS DE 2010, 2011 E 

2012. 

 

 

 O ensino de química, física e biologia é avaliado em conjunto nas provas do Enem, 

como ciências da natureza. Utilizamos das médias obtidas, nos anos de 2010, 2011 e 2012, 

por algumas escolas do município de Ji-paraná (tabela 24). 

 

Tabela 24. Média em Ciências da Natureza, Física, química e biologia [27]. 
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Ano 2012 

 

Aluizio Ferreira 457 pontos 443 pontos 444 pontos 

Coronel Jorge Teixeira 

De Oliveira 
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Gonçalves Dias 510 pontos 469 pontos 481 pontos 

Janete Clair 448 pontos 425 pontos 446 pontos 

Jovem Gonçalves Vilela 491 pontos 452 pontos 462 pontos 

Julio Guerra 463 pontos 436 pontos 447 pontos 

Juscelino Kubitschek De 

Oliveira 

439 pontos 419 pontos 422 pontos 
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Lauro Benno Prediger 441 pontos 419 pontos 433 pontos 

Marcos Bispo Silva 452 pontos 444 pontos 435 pontos 

Marechal Rondon 471 pontos 446 pontos 447 pontos 

Jose Francisco Dos 

Santos 

435 pontos 425 pontos 428 pontos 

Rio Urupá 388 pontos 446 pontos 447 pontos 

Tupã 396 pontos 412 pontos 455 pontos 

 

 

 GRAFICO DO DESEMPENHO DE CADA ESCOLA NO ENEM NOS ANOS DE 

2010, 2011 E 2012 

 

ESCOLAS SITUADAS NO 1º DISTRITO DE JI-PARANÁ

 

Figura 6.8. Gráfico de percentual de desempenho no Enem das escolas 

situadas no 1º distrito de Ji-paraná. 

 

 

ESCOLAS SITUADAS NO 2º DISTRITO DE JI-PARANÁ 

 

2010,0 2010,5 2011,0 2011,5 2012,0

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

M
é
d

ia

Ano

 RioUrupá

 JoséFrancisco

 MarechalRondon

 LauroBenno

 JovemG.Vilela

 GonçalvesDias



88 
 

 

Figura 6.9. Gráfico de percentual de desempenho no Enem das escolas 

situadas no 2º distrito de Ji-paraná 

 

ESCOLAS SITUADAS NA ZONA RURAL DE JI-PARANÁ 

 

 

Figura 6.10. Gráfico de percentual de desempenho no Enem das escolas 

situadas na zona rural de Ji-paraná 
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Ao analisar as médias das escolas no Enem no período de 2010 a 2012 tivemos a 

conclusão de que das 13 escolas em estudo 10 tiveram uma queda nas médias no ano de 2011 

e voltou a crescer em 2012,1 escola teve uma queda na média em 2011 e em 2012 às outras 2 

tiveram aumento nas médias em 2011 e em 2012 (figura 6.8, figura 6.9 e figura 6.10). 

Portanto conclui-se que na maioria das escolas faltou preparo para os alunos na área de 

Ciências da Natureza. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Ao analisar os PCNs e os indicadores de avaliação do ensino de Ciências da Natureza, 

OBF, OBQ e OBQJr, observa-se que há uma atualização do ensino clara e concisa. Porém 

esta modernização é percebida com velocidade menor, na infraestrutura das escolas e na 

formação de seus educadores do município de Ji-paraná. 

Os PCNs e LDB deixam clara a importância da utilização de experimentos no ensino de 

Ciências da Natureza (Química Física e Biologia). No entanto ao examinar as escolas de Ji-

paraná percebe-se que em algumas, não tem se quer um espaço adequado para a realização de 

experiências. Em outras, possuem laboratórios, todavia sem equipamentos experimentais, o 

que torna o ambiente inutilizável. Para não deixar de apresentar testes no laboratório, muitos 

professores usam materiais alternativos, sendo os mesmos de baixo custo. 

Como se sabe existem diversos métodos de ensino, mas nem todos são utilizados. Isso 

ocorre, em alguns casos devido à falta de estrutura do ambiente escolar. Em outros casos o 

que ocorre é uma falta de conhecimento do professor, pois muitos não são formados na área 

em que atuam.  

Este fato não deveria ocorrer, pois de acordo com o site do MEC o estado de Rondônia 

não aderiu ao Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), 

devido ao fato de que quase todos os professores do estado possuíam graduação.  

Fica evidente que o ensino ainda esta desatualizado e com isso prejudicando os 

estudantes que se encontram nesta situação. Esta desatualização do ensino em Ji-paraná 

poderia ser resolvida com uma reestruturação das escolas com a implantação de laboratórios 

de ciências com equipamentos experimentais e também com a realização de concurso para a 

contratação de professores formados na área de ciências da natureza (Física, Química e 

Biologia). 
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