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RESUMO  

Partindo do pressuposto da necessidade de uma abordagem contextualizada, foi 
desenvolvida uma metodologia baseada em projetos (BENDER, 2014), relacionando 
assim a práxis, a Educação Ambiental e a Alfabetização Científica, pois ambas devem 
caminhar juntas (LOBINO, 2014). A aprendizagem baseada em projetos permite ao 
aluno aplicar seus conhecimentos prévios, 
novos conteúdos, através da manipulação do objeto de ensino e também permite ao 
educador inferir em seus alunos outras linguagens além da verbal, como a linguagem 
gestual e gráfica - as linguagens são encontradas durante a execução, observação e 
análise dos resultados obtidos no respectivo projeto. Bachelard (2000) propõe que 
todo conhecimento é a resposta d
problemática energética e o uso da energia renovável 
alternativa renovável energética 
anaeróbia das bactérias. A metodologia desenvolverá sol
gerar alternativas tecnoprodutivas em um estado vulnerável da sociedade e da 
economia, onde se faz necessário construir o conhecimento da cidadania ambiental, 
formar cidadãos participativos e críticos, que respeitem a relação do ho
meio ambiente e com a sociedade.
conhecimentos na busca de soluções para a transformação de questões sociais, 
ambientais, e econômicas, pois poderá usar o biogás como substituto do gás de 
cozinha; converter o gás em energia elétrica; e usar o biofertilizante como insumo 
natural rico em nutrientes para plantas e vegetais. O uso do artefato pedagógico em 
questão, leva o aluno de uma linguagem cotidiana a uma linguagem científica, em que 
ele compreenderá os conhecimentos adquiridos como uma ferramenta de 
transformação da sua relação individual com o ambiente e com a sociedade em que 
faz parte, possibilitando uma Alfabetização Científica na Perspectiva da Ciência, 
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Partindo do pressuposto da necessidade de uma abordagem contextualizada, foi 
desenvolvida uma metodologia baseada em projetos (BENDER, 2014), relacionando 
assim a práxis, a Educação Ambiental e a Alfabetização Científica, pois ambas devem 

juntas (LOBINO, 2014). A aprendizagem baseada em projetos permite ao 
aluno aplicar seus conhecimentos prévios, desenvolver novas habilidades, assimilar 
novos conteúdos, através da manipulação do objeto de ensino e também permite ao 

alunos outras linguagens além da verbal, como a linguagem 
as linguagens são encontradas durante a execução, observação e 

análise dos resultados obtidos no respectivo projeto. Bachelard (2000) propõe que 
todo conhecimento é a resposta de uma questão, partindo disso, levantamos a 
problemática energética e o uso da energia renovável - apresentando
alternativa renovável energética – em que será utilizado o biogás da biodigestão 

A metodologia desenvolverá soluções tecnológicas e irá 
gerar alternativas tecnoprodutivas em um estado vulnerável da sociedade e da 
economia, onde se faz necessário construir o conhecimento da cidadania ambiental, 
formar cidadãos participativos e críticos, que respeitem a relação do ho
meio ambiente e com a sociedade. O projeto permitirá ao educando aplicar seus 
conhecimentos na busca de soluções para a transformação de questões sociais, 
ambientais, e econômicas, pois poderá usar o biogás como substituto do gás de 

erter o gás em energia elétrica; e usar o biofertilizante como insumo 
natural rico em nutrientes para plantas e vegetais. O uso do artefato pedagógico em 
questão, leva o aluno de uma linguagem cotidiana a uma linguagem científica, em que 

s conhecimentos adquiridos como uma ferramenta de 
transformação da sua relação individual com o ambiente e com a sociedade em que 
faz parte, possibilitando uma Alfabetização Científica na Perspectiva da Ciência, 
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Partindo do pressuposto da necessidade de uma abordagem contextualizada, foi 
desenvolvida uma metodologia baseada em projetos (BENDER, 2014), relacionando 
assim a práxis, a Educação Ambiental e a Alfabetização Científica, pois ambas devem 

juntas (LOBINO, 2014). A aprendizagem baseada em projetos permite ao 
desenvolver novas habilidades, assimilar 

novos conteúdos, através da manipulação do objeto de ensino e também permite ao 
alunos outras linguagens além da verbal, como a linguagem 

as linguagens são encontradas durante a execução, observação e 
análise dos resultados obtidos no respectivo projeto. Bachelard (2000) propõe que 

e uma questão, partindo disso, levantamos a 
apresentando-se como 

em que será utilizado o biogás da biodigestão 
uções tecnológicas e irá 

gerar alternativas tecnoprodutivas em um estado vulnerável da sociedade e da 
economia, onde se faz necessário construir o conhecimento da cidadania ambiental, 
formar cidadãos participativos e críticos, que respeitem a relação do homem com o 

O projeto permitirá ao educando aplicar seus 
conhecimentos na busca de soluções para a transformação de questões sociais, 
ambientais, e econômicas, pois poderá usar o biogás como substituto do gás de 

erter o gás em energia elétrica; e usar o biofertilizante como insumo 
natural rico em nutrientes para plantas e vegetais. O uso do artefato pedagógico em 
questão, leva o aluno de uma linguagem cotidiana a uma linguagem científica, em que 

s conhecimentos adquiridos como uma ferramenta de 
transformação da sua relação individual com o ambiente e com a sociedade em que 
faz parte, possibilitando uma Alfabetização Científica na Perspectiva da Ciência, 
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Anais do 1º Congresso 

 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), per
crítica e transformadora, vinculando de forma democrática a escola juntamente com a 
comunidade. O biodigestor permitirá ao educando uma (re)construção dos saberes, de 
sua visão sobre as fontes energéticas e suas alternativas
determinando momento será superado a visão fragmentada da realidade em que se 
situa e passará a compreender a totalidade dos elementos 
- pertencendo e constituindo aquela realidade dentro da sociedade
Ciências não pode se preocupar 
ensino transdisciplinar, que consiga mudar comportamentos e compreensão do papel 
do individuo enquanto usuário, e levar ele ao entendimento de que nada se perde e 
sim se transforma em uma relação de troca e respeito mútuo, permitindo assim uma 
relação intrínseca entre o ser e o seu ambiente. 

Palavras-chave: aprendizagem baseada em projetos; objeto de ensino; biodigestor; 
ensino de Ciências; CTSA. 

 

º Congresso Nacional online de Estudos Científicos

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), permeada em uma Educação Ambiental 
crítica e transformadora, vinculando de forma democrática a escola juntamente com a 
comunidade. O biodigestor permitirá ao educando uma (re)construção dos saberes, de 
sua visão sobre as fontes energéticas e suas alternativas renováveis, além de que em 
determinando momento será superado a visão fragmentada da realidade em que se 
situa e passará a compreender a totalidade dos elementos - fazendo parte do contexto 

pertencendo e constituindo aquela realidade dentro da sociedade. O ensino de 
Ciências não pode se preocupar em somente levar os conteúdos, e sim inserir um 
ensino transdisciplinar, que consiga mudar comportamentos e compreensão do papel 
do individuo enquanto usuário, e levar ele ao entendimento de que nada se perde e 
sim se transforma em uma relação de troca e respeito mútuo, permitindo assim uma 
relação intrínseca entre o ser e o seu ambiente.  
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meada em uma Educação Ambiental 
crítica e transformadora, vinculando de forma democrática a escola juntamente com a 
comunidade. O biodigestor permitirá ao educando uma (re)construção dos saberes, de 

renováveis, além de que em 
determinando momento será superado a visão fragmentada da realidade em que se 

fazendo parte do contexto 
. O ensino de 

em somente levar os conteúdos, e sim inserir um 
ensino transdisciplinar, que consiga mudar comportamentos e compreensão do papel 
do individuo enquanto usuário, e levar ele ao entendimento de que nada se perde e 
sim se transforma em uma relação de troca e respeito mútuo, permitindo assim uma 

: aprendizagem baseada em projetos; objeto de ensino; biodigestor; 


