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RESUMO 

Introdução: As novas propostas metodológicas para o ensino de Ciências Naturais devem 

contribuir para o aprendizado do aluno em sala de aula e até mesmo fora dela. O professor deve 

utilizar metodologias e técnicas variadas para ensinar o aluno tais como: pesquisa, 

experimentos, observação, filmes, imagens, história das Ciências, etc. que permitam ao aluno 

uma participação ativa no processo ensino aprendizagem. Objetivo: O objetivo desse artigo foi 

apresentar projetos para aulas de Ciências Naturais nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Metodologia: Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica para a parte teórica e a 

pedagogia de projetos para a parte da construção de duas sugestões de projetos na área de 

Ciências. Resultados e discussão: Os projetos montados tiveram como princípio utilizar 

múltiplos gêneros textuais, TIC’s e pesquisa em grupo, visando a construção criativa do 

conhecimento de forma individual e coletiva. No projeto 1 – Uso consciente da água em casa e 

na escola, procuramos compreender as noções de uso da água, enfatizando a necessidade da 

utilização racional das águas tratadas. No projeto 2 – Animais em risco de extinção no bioma 

Cerrado, buscamos propiciar ao aluno atividades que promovam a consciência ecológica e o 

pensamento crítico sobre os animais em via extinção que vivem no Cerrado brasileiro.  

Conclusão:  Conclui-se que a disciplina de Ciências, com seus temas variados, pode ser 

desenvolvida com a utilização de metodologias diversificadas que proporcionem ao aluno a 

experiência da pesquisa, da análise e do pensamento crítico sobre a realidade. Cabe ao professor 
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se especializar por meio de uma formação continuada que lhe permita inovar, ser criativo e ter 

conhecimento teórico e prático sobre os temas estudados.  

PALAVRAS CHAVE:  Pedagogia de projetos. Ciências. Ensino Fundamental. 

 


