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RESUMO  

Os professores de ciências passam por diversas dificuldades para se dar uma boa  

aula, ele deve procurar meios para mudar essa realidade. O objetivo desse trabalho 

é expor metodologias que auxiliem os alunos na aprendizagem. Este trabalho foi 

feito através de referências bibliográficas. Foi confeccionado alguns jogos para 

melhorar a qualidade de ensino dos alunos. Enfim, o professor é o mediador, sendo 

ele o responsável por fazer a diferença em suas aulas. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental II. Ensino-aprendizagem. Modalidades 

didáticas 

 

ABSTRACT 

 

Science teachers go through a lot of difficulties in order to give themselves a good 

teaching, they must look for ways to change that reality. The objective of this work is 

to present methodologies that help students. This work was done through 

bibliographical references. Some games were made to improve the quality of 

teaching students. Finally, the teacher is the mediator, being responsible for making 

the difference in his classes.. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Libânio (1994) o ensino de Ciências compreende o estudo da natureza e 

do ambiente; as relações do homem com o meio físico e ambiental; a compreensão 

das propriedades e das relações entre os fatos e fenômenos; a apropriação de 

métodos e hábitos científicos. 

O ensino de ciências contribui para que o aluno questione, reflita e raciocine, 

levando-o a buscar o conhecimento com competência e responsabilidade em suas 

ações (SANTOS, 2011).  



Para Conde (2014) o docente tem como papel na sociedade, buscar meios para 

transformar a triste realidade da educação, procurando alternativas que facilitem a 

aprendizagem dos alunos. 

Atividades práticas são fundamentais nas aulas de ciências, tendo em vista que a 

investigação e o pensamento científico são estimulados, além disso, através de um 

experimento o aluno formula hipóteses, coleta dados, interpreta e faz suas próprias 

conclusões. (VASCONCELOS, 2003). Em uma pesquisa feita por Augusto (2016) 

mostra que a falta de recursos, de materiais e de espaços conservados que possam 

ser utilizados como laboratórios, salas de informática, biblioteca, são problemas que 

dificultam a utilização de novas metodologias. Além disso, muitos professores 

devem dar conta de dar vários conteúdos, porém com poucas aulas semanais e 

poucas horas-atividade fica difícil para o professor planejar uma boa aula (GOMES, 

2008). 

OBJETIVO 

O presente estudo teve como objetivo elaborar materiais pedagógicos de baixo 

custo, a fim de auxiliar professores em suas aulas de ciências, dinamizando-as. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa será de carácter exploratório-descritivo. Primeiramente um levantamento 

bibliográfico será realizado e posteriormente uma leitura de livros de ciências do 

Ensino Fundamental II, a fim de conhecer e selecionar os conteúdos que serão 

abordados no trabalho.  

Com base nas carências verificadas, cinco materiais didáticos foram produzidos. 

Procurou-se a confecção de materiais simples e de baixo custo, tornando possível 

pelos professores recriá-los sem muitas dificuldades. Para idealização dos materiais 

foram utilizados folha de papel Kraft, EVAs coloridos, tinta guache e gliter. 

Os conteúdos selecionados foram: Sistema digestório, células, sistema solar, 

estados físicos da matéria e reino dos seres vivos.  

 

 



RESULTADOS 

O trabalho apresenta propostas metodológicas a fim de auxiliar o professor em sala. 

Cabe ao professor valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, sua vivência, sua 

cultura e o senso comum.  

 

O primeiro material a ser elaborado, foi sobre sistema digestório, assunto abordado 

no oitavo ano.  Para montar este esquema foi utilizado o livro Ciências Naturais - 

Aprendendo com o Cotidiano 8°ano.  

 

Segundo o autor Orlando (2009), os modelos biológicos e coloridos são facilitadores 

do aprendizado, complementando o conteúdo escrito, pois além do lado visual, esse 

tipo de material os alunos podem manusear, visualizando de vários ângulos, 

melhorando sua compreensão do conteúdo, além disso pedir para que os alunos 

construam seu modelo vai fazer com que eles se preocupem com os detalhes, 

fazendo com que revisem o conteúdo.  

 

Segundo PEREIRA (2009) o jogo é uma atividade rica e de grande efeito eu 

responde as necessidades, lúdicas, intelectuais e afetivas, estimulando a vida social, 

contribuindo na aprendizagem. 

 

Diante disso, optou-se como segunda proposta, a elaboração de um jogo sobre 

Célula e suas Organelas. Esse assunto é abordado no oitavo ano. Apesar de o tema 

ser simples, alunos sentem dificuldades em aprender as funções das organelas.  

Campos (2003) descreve em seu trabalho que quando é feito atividades lúdicas com 

os alunos, ocorre uma aprendizagem mais significativa, pois os alunos aprendem de 

uma forma interativa e divertida. 

A terceira proposta também é um jogo, um jogo de dominó mas para alunos de sexto 

ano. O assunto abordado é Sistema Solar. 

Segundo LONGO (2012), os jogos didáticos facilitam a aprendizagem e a 

compreensão do conteúdo de forma lúdica, motivadora e divertida, tornando os 

alunos mais competentes na elaboração de respostas. 



O quarto jogo é um de tabuleiro sobre o reino dos seres vivos, também 

confeccionado para auxiliar os alunos na aprendizagem. 

O quinto jogo foi sobre o conteúdo do 9º ano, estados físicos da matéria, este é um 

jogo de roleta, de perguntas e respostas para que o aluno aprenda de forma 

dinâmica. 

CONCLUSÂO 

 

A partir do levantamento bibliográfico, pôde-se perceber que os professores têm 

consciência da necessidade de recursos didáticos, porém, a falta de tempo, 

ocasionada, muitas vezes, pela extensa jornada de trabalho, além da falta de 

recursos e materiais, limitam as atividades dos professores às apostilas e livros 

didáticos.  

A falta de estrutura, de laboratórios e até mesmo alunos desinteressados também 

desestimulam o professor que busca uma aula diferente. Apesar de tantas 

dificuldades, o professor deve buscar novas alternativas, como dinâmicas, jogos, 

brincadeiras, construção de painéis, aulas práticas, dentre outras. Deve sempre 

pensar nos seus alunos, procurando atividades diferenciadas para se ter um bom 

resultado. 

Os materiais confeccionados apresentam grande relevância ao preencher lacunas 

provenientes do âmbito escolar, sendo fáceis de serem elaborados e, 

principalmente, de baixo custo, tornando-se possível que o professor os recrie com 

facilidade. 
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