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Objetivos de aprendizagem 

Nossa sequência didática é aliada ao Currículo da Cidade dado que um de seus 

objetivos no ensino de ciências é a Alfabetização Científica. Dessa forma, temos como 

objetivo de aprendizagem, que o aluno “participe ativamente na construção de um 

entendimento sobre conhecimentos científicos na busca pela resolução de um problema.” 

(Schneider et al., 2019). 

Também temos como objetivo que o aluno consiga elaborar hipóteses para resolução 

de problemas, saiba coletar e sistematizar dados, mesmo que de maneira simples, buscar 

evidências e padrões de informações e elaborar conclusões sobre o processo científico em 

questão. É importante que os alunos, após a aplicação da sequência didática, consigam 

relacionar os conteúdos abordados com a sua realidade, compreendendo melhor a 

importância das relações dos seres vivos com a formação do solo e na decomposição da 

matéria orgânica, visando maior respeito e valorização dos seres vivos, derrubando certo 

preconceitos com animais considerados asquerosos. 

Perante os temas apresentados no currículo da disciplina de Ciências Naturais do 6º 

Ano, a sequência didática desenvolvida visa abranger: a composição e a permeabilidade do 

solo; a decomposição; a ciclagem de materiais no ecossistema; a digestão e excreção em 

diversos seres vivos (Currículo da Cidade, p. 82). 

 

Descrição Geral da SD 

A fase geral de Orientação, definida como o processo de estímulo da curiosidade 

sobre determinado tópico e apresentação do problema, e a subfase de Questionamento, 

inserida na fase de Conceitualização, baseada na geração de questões para pesquisa ou 

desenvolvimento da atividade, serão aplicadas na primeira aula da sequência por meio da 

introdução ao tema norteador das atividades subsequentes, da sondagem de conhecimentos 

prévios dos alunos e da montagem da composteira a partir de materiais coletados pelos alunos 



no ambiente escolar. 

A subfase de Geração de Hipóteses, ainda inserida na fase de Questionamento, e as 

subfases de Exploração e de Experimentação, contidas na fase de Investigação, serão 

representadas pela anotação de mudanças observadas nas diferentes composteiras ao longo de 

um mês e pela investigação e análise de seres vivos contidos em amostras de serapilheira 

coletadas nos arredores da escola, na segunda aula. 

Na última aula, a subfase de Interpretação de Dados, inserida na fase de Investigação, 

e a fase de Conclusão serão desenvolvidas por meio da avaliação do estado das diferentes 

composteiras ao término do experimento e a produção de um relatório estruturado com base 

no método científico contendo introdução, métodos, resultados e conclusão, prática que o 

prof. Sérgio já está trabalhando com os alunos, visando a resposta da questão norteadora. Os 

alunos terão que comparar o resultado das composteiras segundo os fatores que foram 

indicados à eles no início da sequência e tirar conclusões acerca da questão norteadora a 

partir destes resultados. 

 

Grau de Abertura 

Indicação do grau de abertura da SD, segundo Banchi e Bell (2008), com justificativa 

A sequência didática proposta pode ser classificada como uma Investigação 

Estruturada, segundo Banchi e Bell (2008). Considerando a aplicação da Sequência Didática 

para 6ºs Anos e o perfil dos alunos, o grupo optou por desenvolver uma atividade que 

favorecesse, principalmente, o desenvolvimento de hipóteses pelos alunos a partir de aulas 

expositivo-dialogadas prévias ministradas pelo professor e por meio do desenvolvimento de 

atividades investigativas ministradas durante a aplicação da SD por nós, estagiários; e a 

análise de resultados adquiridos pelos alunos através da observação das mudanças ocorridas 

ao longo do experimento, ou seja, eixos relacionados à solução do problema proposto 

(Banchi & Bell, 2008). 

Não julgamos conveniente a aplicação de uma atividade que não fornecesse a questão 

e o procedimento experimental, considerando a predominante ministração de aulas 

expositivas e a aplicação de experimentos do nível de Investigação de Confirmação pelo 

professor, representando uma barreira para o desenvolvimento de atividades de níveis de 

Investigação Guiada e Aberta, por exemplo. 

 

Questão norteadora: 

Qual o papel dos seres vivos na decomposição de materiais orgânicos? 



 

Descrição das Atividades: 

Atividade I 

 

Figura1_: Composteira finalizada, destampada para uma melhor visualização. 

 

Figura 2: Coleta do solo utilizado na confecção das composteiras. 

A sequência didática consistirá em três atividades, realizadas em três dias diferentes 

com três turmas de 6º Ano. Cada interação terá uma duração de 1:30h, caracterizando serão 

13,5h totais de regência. 

A primeira atividade ocorrerá dia 22 ou 23 de maio, a depender da preferência do 

professor, e consistirá em uma apresentação curta do grupo, com duração prevista de 5 

minutos. Em seguida, iniciaremos a fase de orientação e de conceitualização por meio de uma 

coleta de conhecimentos prévios dos alunos acerca dos temas decomposição, composição do 

solo, tipos de seres vivos presentes no solo, etc., com duração de 15 minutos. A lousa será 

utilizada para explicitar de forma escrita os pontos levantados. 



 

Figura 3. Lousas com descrições das atividades 

Neste ponto, os alunos discorrerão oralmente sobre a questão norteadora. Finalizado 

esse momento, iremos a uma área verde próxima à sala de aula, com previsão de 

deslocamento de 5 minutos, totalizando 10 minutos de ida e de volta. Chegando à área verde, 

realizaremos uma ambientação com os alunos, explicando sobre as características biológicas 

do local (umidade, sombreamento, composição do solo, presença de macro e de 

microorganismos) e os dividiremos em quatro grupos para que interajam com o solo embaixo 

das árvores e observem as características explanadas anteriormente, visando a aproximação 

entre os alunos e o objeto de conhecimento e a participação no processo de aprender a fazer 

ciência. 

Neste momento, os alunos registrarão o que perceberem das características do solo e 

esperamos que respondam características relativas a temperatura (quente ou frio), à umidade 

(úmido ou seco), a composição (com folhas ou sem), a presença de seres vivos, etc. A partir 

de suas anotações, será solicitado que preencham em duplas uma tabela em branco. Neste 

momento, esclareceremos quais os critérios serão esperados para o preenchimento da tabela a 

partir da apresentação de uma breve rubrica holística. A estimativa de duração para esta etapa 

da atividade é de 30 minutos. Em sequência, os alunos realizarão a montagem de 3 

composteiras, com o uso de potes de sorvete com furos embaixo. 

As composteiras serão compostas de: (1) solo enriquecido com minhocas coberto com 

folhas secas levado por nós; (2) solo da área verde anteriormente citada, também com folhas; 

e (3) terra esterilizada por aquecimento em forno convencional sem folhas. Em seguida, 

materiais orgânicos, como restos de frutas, serão adicionadas às três composteiras e, então, 

todas serão seladas pelo próximo mês. Estimamos duração média de 30 minutos para esta 

etapa. Após a confecção das composteiras, retomaremos os conceitos desenvolvidos na 

atividade para introduzirmos o tema norteador. Perguntas investigativas, como: “O que 



acham que vai acontecer com a matéria orgânica na composteira depois de um mês? Por 

quê?” serão apresentadas e enfatizaremos que as próximas atividades serão voltadas para a 

resposta destas questões. 

 

Atividade II 

A segunda atividade está prevista para os dias 28 ou 29 de maio. Nesta etapa, 

projetada como fase de investigação, os alunos serão instruídos brevemente em sala sobre a 

atividade que será realizada (5 minutos), sendo retomados os conceitos introduzidos na 

primeira atividade. A atividade consiste na separação da classe em quatro grupos e na ida ao 

espaço verde do CEU para a realização de coleta de serrapilheira local (20 minutos) e análise 

laboratorial dos seres vivos (plantas e animais) e da matéria abiótica encontrada (30 minutos). 

Os materiais serão analisados pelos alunos por meio do uso de microscópios (caso 

possível) e de lupas. Os alunos anotarão o que observarem, principalmente em relação à 

abundância e tipo de animais encontrados, à característica das plantas (secas/úmidas; 

vivas/mortas; iguais/diferentes) (15 minutos). 

Em seguida, um roteiro com no máximo 4 questões norteado pelos dados observados 

em laboratório será entregue aos alunos e será solicitado que respondam as questões em 

grupo. As questões se debruçarão sobre aspectos de seres vivos presentes na amostra coletada 

e no solo e seu papel na decomposição; modo de alimentação dos animais observados, 

principalmente de minhocas; existência de microorganismos que não foram detectados pelo 

microscópio ou pelas lupas, dentre outras. O professor e nós, alunos de licenciatura, 

atuaremos de forma a favorecer a interação entre os membros de cada grupo e instigando a 

utilização da tabela preenchida na primeira atividade, que será devolvida neste momento com 

comentários mas sem nota (20 minutos). 

Recursos didáticos: sala de aula, sala de laboratório, bandejas, pinças, questionário, 

pátio da escola, microscópios.. 

 

Atividade III 

Neste dia, os alunos realizarão a observação das composteiras após um mês no 

laboratório. Os alunos utilizarão as atividades desenvolvidas na primeira e na segunda 

atividades (tabela e questões) para discutir e levantar hipóteses acerca dos processos  de 

decomposição ocorridos durante o mês experimental com os materiais orgânicos (15 

minutos). Os alunos realizarão, então, um relatório no qual será requisitado que dados 

científicos das duas atividades previamente desenvolvidas sejam utilizados como base para a 



construção de uma conclusão sobre os resultados observados nas composteiras (45 minutos). 

Finalizaremos a aula com discussões de sistematização do conhecimento sobre o papel dos 

seres vivos na decomposição e, como consequência, na formação do solo, assim como sobre 

o papel dos organismos decompositores na vida cotidiana. 

 

Atividade 

A sequência didática em questão foi pensada sob o método de ensino por investigação 

(EnCI). Sendo assim, ela se valerá de várias atividades nas quais os alunos irão experimentar 

e construir o conhecimento por si sós, considerando o consenso construtivista, com o 

professor apenas mediando este processo. 

Primeiramente, será realizada uma discussão geral para reforçar e sondar os 

conhecimentos prévios dos alunos (fases de orientação e de conceitualização [Pedaste et al., 

2015]). O nosso papel nessa discussão será apenas de estimular os alunos e fazer com que 

eles exponham seus conhecimentos e suas dúvidas acerca dos temas que serão necessários 

para que eles acompanhem a sequência. Em seguida, utilizaremos questionários para que os 

alunos possam observar as composteiras semanalmente e analisar as mesmas sem a nossa 

presença. Com esta atividade, os alunos poderão desenvolver suas habilidades de 

interpretação e de observação, assim como se aproximarão do objeto de estudo e interagirão 

socialmente para discutir as possíveis observações. 

Durante o segundo encontro, como citado anteriormente, haverá uma atividade prática 

de observação do solo e a aplicação de um questionário com perguntas que irão relacionar o 

que foi observado com a parte teórica de ciências sobre o tema. O objetivo do mesmo é 

estimular nos alunos a capacidade de relacionar a observação com a formação de hipóteses, 

além de guiar a prática mas sem interferir nos erros construtivos dos alunos. Nós estaremos 

acompanhando esta atividade e sanando dúvidas eventuais, mas sempre tendo em mente a 

proposta investigativa da intervenção. 

Recursos didáticos: questionário, sala de aula, jardim do pátio, 6 potes de sorvete, 

composto de minhocário, terra, restos de alimento, folhas secas. 

Por fim, no terceiro encontro, as atividades visarão a conclusão dos experimentos e a 

sistematização do conhecimento adquirido. Para tanto, serão promovidas discussões sobre o 

tema com o objetivo de relacionar a decomposição, a formação dos solos orgânicos e a 

aplicação do mesmo no cotidiano. O nosso papel nas discussões será realizar perguntas que 

façam com que os alunos pensem sobre todos os assuntos apresentados, tirem conclusões 

próprias sobre os mesmos e nos falem suas idéias, para que possamos lapidar as mesmas e 



guiá-los na direção certa, cientificamente.  Haverá a confecção de uma tabela no quadro por 

toda a sala, conectando as informações compreendidas na sequência didática, em relação às 

três composteiras e aos processos ocorridos e seres vivos. 

Recursos didáticos: laboratório, sala de aula, composteiras. 

Avaliação: 

 

 A avaliação do aprendizado será feita através da elaboração de um relatório, 

utilizando as etapas do método científico. Espera-se que os alunos consigam diferenciar bem 

as etapas e tirar conclusões dos experimentos realizados, retornando à questão norteadora,  

procurando respondê-la de maneira embasada. Ainda, os esquemas e desenhos que os alunos 

venham a produzir serão avaliados para verificar que eles entenderam a estrutura da 

composteira. 

 

Roteiros 

01 - Roteiro de saída para observação e coleta do solo ao redor da escola (aula 1): 

Nome: 

6o Ano: ___ 

Objetivo: observar o ambiente e coletar o solo. 

É  uma saída para fazer um trabalho científico, portanto, SEM BAGUNÇA, por favor. 

 

1)Descreva com suas palavras o ambiente e o material coletado. 

 

02 - Montagem da composteira em laboratório 

Na mesma folha de caderno que o roteiro 01, portanto já tem nome e sala. 

  

O que você acha que vai acontecer com a matéria orgânica apoś 30 dias? 

Haverá mudanças entre as 3 composteiras? 

Quais fatores ambientais podem contribuir para essas mudanças? Complete a primeira linha 

da tabela com os fatores e indique sua característica em relação ao tipo de composteira. 

 

Fatores > 

 

    

Humus de     



minhoca 

Terra da escola     

Solo 

esterilizado 

    

 

Roteiro 03 - aula 2 

Objetivo - coletar dados sobre os seres vivos que habitam a serapilheira. 

Nome: 

6o ano ___ 

 

Responda: 

01) Quais seres vivos vocês observaram? Liste-os 

 

02) Do que eles se alimentam? 

 

03) Qual é o papel deles no meio ambiente? 

 

04) O que as minhocas fazem com a matéria orgânica? E as bactérias? 

 

 

Análise da Aplicação das Atividades 

 

 A aplicação da sequência didática sofreu diversos imprevistos durante todo o período 

de estágio até o momento. Por conta desses motivos que serão melhor explicitados abaixo, a 

aplicação não ocorreu, porém será aplicado entre os dias 20 e 24 de maio. 

Os imprevistos se iniciam pelo ano letivo, que se iniciou em meados de março devido 

à greve das E.M.E.F.s no começo do ano. Logo, a turma demorou algum tempo para ter 

algum contato com os conteúdos que utilizaríamos. 

A aplicação da Sequência Didática em si também teve de ser remarcada algumas 

vezes devido à semanas dedicadas à reuniões de Conselho da escola, em que boa parte dos 

alunos estavam ausentes e as aulas ocorreriam sem a presença do professor da turma, que 

estaria presente nas reuniões supracitadas. Optamos então por não aplicarmos as atividades 

nesses dias, pois a presença do professor da turma seria indispensável, além de preferirmos 



em um dia que tivéssemos um quórum maior de alunos.. 

 Outro problema que encontramos foi o início de uma longa sequência de dias 

chuvosos nas últimas semanas, o que inviabilizaria as atividades em ar livre propostas. 

Nessas semanas, utilizamos o tempo que estava reservado à aplicação para planejarmos 

alternativas nesse caso. 
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