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MÓDULO: Metodologia do Ensino de Ciências e Biologia (CB25026) 

CARGA HORÁRIA: 51 horas 

CURSOS: Licenciatura em Ciências Biológicas. 

OBJETIVOS: O curso tem como objetivo fazer uma reflexão – seguida de discussão e debate – sobre o 

conhecimento e o processo de ensino e aprendizagem na área da educação científica de crianças e jovens 

em fase escolar. Considerando que esse processo de ensino e aprendizagem se constitui da relação 

conhecimento-professor-aluno.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Perguntas norteadoras: Por que ensinar ciências no mundo contemporâneo? 2) Que ciência é essa que 

ensinamos? 3) Para quem ensinamos ciências? 4) O quê e como devemos ensinar em ciências? 

Para alcançar os objetivos, iremos discutir os seguintes CONTEÚDOS: 

a) Ensino de ciências/biologia: seus propósitos e suas metas 

b) Conhecimento científico e ensino de ciências/biologia 

c) Tendências teórico-metodológicas de currículos e programas do ensino de ciências/biologia; 

d) Análise de Recursos instrucionais utilizados no ensino de ciências: o livro didático de ciências 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS:  

A METODOLOGIA do curso requer a presença e participação de cada um nos encontros que 

irão dar ao longo do período letivo, a fim de que possamos construir juntos este processo que será 

desenvolvido por meio de: exposições dialogadas, leitura e discussões de texto, produção de textos, sessão 

de vídeo, atividades de investigação, aulas práticas; visitas à reservas florestais ou a parques zoobotânicos. 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

A AVALIAÇÃO do processo irá considerar a participação – individual ou em grupo – na 

produção de textos, na realização de atividades práticas; no planejamento e na apresentação de atividades 

pedagógicas. 
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