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OFICINAS
Centro de Massa
Carlos Wagner e Marcos Ribeiro
Observar, questionar, argumentar e registar. Oficina de “Centro de Massa”: o desafio norteará
os participantes. O seu corpo será um dos principais instrumentos, além da construção de novas
questões investigativas para a educação na sala de aula.

Atividade investigativa: da definição de um problema
ao planejamento das ações
Marcos Francisco Borges e Rita de Cássia Pereira Borges
A educação científica baseada na investigação (ECBI) tem sido uma proposta metodológica
recomendada por pesquisadores e academias de ciências, pois oportuniza aos alunos a familiarização
com a Ciência e ao professor desenvolver a atitude investigativa dos alunos frente a fenômenos
ou situações vividas no dia a dia, e no processo de investigação levar os alunos a pensar em termos
de hipóteses, a elaborar e construir experimentos, a manipular instrumentos, observar, discutir,
sistematizar, produzir textos sobre o conhecimento construído, além de desenvolver a linguagem oral
ao apresentar o resultado da investigação. Nesta oficina, pretendemos estimular os professores
a vivenciarem dois passos importantes da investigação que é a formulação de uma questão problema,
ingrediente básico da atitude científica, e o planejamento das ações para encarar os fenômenos
e observá-los em busca de ocorrências e regularidades que o caracterizem.

Da definição de um tema de ensino
ao planejamento de uma atividade investigativa
Angelina Sofia Orlandi e Beatriz A. C. de Castro
O resultado da investigação de um objeto real e simples leva a construção de um conhecimento
sobre suas características. No ensino formal, um conhecimento já construído passa a ser o tema
do planejamento de uma atividade de ensino. Nesse processo as intenções educativas e os objetivos
do professor planejador, norteia a série de ações sequenciadas, tarefas, atividades e estratégias
a serem utilizadas pelo educador e pelos alunos, tendo por finalidade a construção de ideias
e por fim a aprendizagem. Partir da definição de um tema e daquilo que se quer ensinar, e elaborar
um planejamento de uma atividade de ensino com foco na investigação é o tema proposto por essa oficina.

O uso da Literatura Infantil como elemento de contextualização
para uma abordagem investigativa das Ciências na Educação Infantil
Paula Teixeira Araujo, Patrícia Mazzego Menezes e Emerson Santos
A oficina tem como proposta uma reflexão sobre as possibilidades de uso dos livros infantis em
atividades que contemplem para além do processo de oralidade e compreensão do sistema de escrita.
Uma vez que os livros estão presentes, com frequência, na etapa inicial de escolarização das crianças,
compreendemos que é possível utilizá-los para abordar conteúdos de ciências, desde a Educação
Infantil, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades específicas e o conhecimento das relações
estabelecidas entre natureza e sociedade. Para isso, serão analisadas histórias infantis e atividades
que se enquadram ao modelo de ensino investigativo: problematização, levantamento de hipóteses,
investigação e sistematização.

Construindo e viajando pelo Sistema Solar
Ricardo Augusto Viana de Lacerda, Ricardo Jacob de Magalhães, Ana Luísa Simoni e Luís Paulo Piassi
O objetivo desta oficina é, partindo da curiosidade dos participantes sobre a composição do sistema
solar, levantar suas concepções sobre os planetas e outros corpos que constituem o sistema e invesigar
as relações de grandezas e distância sentre esses objetos a partir de atividade lúdicas, artísticas
e construção técnica por meio das quais pretendemos possibilitar uma melhor compreensão do nosso
sistema solar. Para isso, vamos discutir o conceito de escala a partir de uma representação (modelo),
em escala do Sol. Durante realização da oficina serão propostas diversas questões ao grupo de modo
a estimular a formulação de hipóteses que expliquem os fenômenos astronômicos. Paralelamente será
abordada uma retrospectiva histórica da exploração espacial, com foco no conhecimento sobre
o sistema solar.

Ambiente e Saúde
Danielle Grynszpan
O trabalho da oficina integra o conjunto de roteiros didático-investigativos ligados ao Programa
“ABC na Educação Científica – Mão na Massa”, desenvolvidos pelo Setor de Alfabetismo Científico/
Laboratório de Biologia das Interações/IOC/Fiocruz) do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com
alguns dos professores envolvidos com a metodologia no cotidiano escolar. Vale enfatizar que
a essência de nosso trabalho é aproximar as instituições acadêmicas das escolas, em busca da
melhoria da educação científica, estimulando a apropriação social do conhecimento e, também
uma gradual autonomia dos educadores no sentido de vivência da metodologia investigativa, com
enfoque interdisciplinar. Por meio de experimentos simples, pretende-se desenvolver a percepção
dos riscos ligados ao hábito de fumar e suas consequências à saúde, com uma reflexão sobre
a questão ambiental associada à temática.
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