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Segundo as perspectivas dos autores Borges (2004), Insausti e Merino (2000), 
Sére (2002) e Silva e Zanon (2000) ao introduzir os conceitos de Ciências no 
ensino fundamental observa-se que os discentes apresentam problemas de 
familiaridade com este assunto, dificultando iniciar a interação com o tema e/ou 
manipular conceitos científicos básicos. Esta dificuldade na construção do 
conhecimento é muitas vezes negligenciada, na qual a alfabetização científica 
não é promovida, pois os alunos são instruídos a repetir conceitos sem 
compreender e interagir com o tema proposto em sala de aula. Desta maneira, 
é preciso priorizar o trabalho pedagógico voltado à inovação no ato de ensinar 
e esta deve ser pauta prioritária para os educadores já nas séries iniciais do 
ensino fundamental.  Nesta perspectiva, esta pesquisa objetivou realizar uma 
oficina pedagógica com 24 alunos de diferentes séries do ensino fundamental 
menor da Escola Sagrado Coração de Jesus em Belém do Pará. Na oficina 
pedagógica foram abordados conceitos de ciências com ênfase em química, 
cujos temas foram apresentados através de recursos didáticos voltados para tal 
faixa etária, como: teatro de fantoches, demonstração de vídeos infantis e 
experimentação, sendo a mesma realizada em três momentos. No primeiro 
momento, executou-se uma socialização com os alunos para análise prévia 
das aspirações sobre o conhecimento de ciências. No segundo momento, foi 
realizada uma oficina com atividades que estimulassem a observação crítica e 
reflexiva do aluno, através da contextualização do conhecimento, a partir de 
experimentos em que os alunos participavam de práticas simples relacionando-
as ao seu cotidiano. E no terceiro momento, os discentes participaram 
diretamente de práticas experimentais, tais como: preparação de perfumes e 
massa de modelar caseira cujo objetivo foi aguçar a curiosidade e familiarizá-
los aos conceitos iniciais de química, presente em seus materiais didáticos 
letivos e seu cotidiano. Antes da oficina, foi observado que 70% dos alunos 
viam a ciência como algo distante de seu cotidiano, apenas 20% conseguiram 
associar ciências com fatores em seu cotidiano e os 10% restantes não 
expuseram sua opinião. O resultado obtido após a aplicação, a partir da 
observação, foi de que houve 100% de envolvimento, participação e interesse 
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dos alunos nas atividades propostas durante a oficina, os mesmos passaram a 
entender que ciência está presente no seu dia a dia. Segundo os Parâmetros 
Curriculares Nacionais, o aprendizado de química pelos alunos implica que 
eles compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico 
de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com fundamentos as 
informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e tomar 
decisões autonomamente, enquanto indivíduos e cidadãos (BRASIL, 1999, p. 
31). Portanto, tal estudo, corrobora com a literatura, demonstrando que práticas 
pedagógicas, diferentes de métodos tradicionais de ensino podem ser efetivas 
para a alfabetização científica. 
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