
PROPOSTA PARA O PERÍODO ESPECIAL – TURNO MATUTINO 

EM131- METODOLOGIA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Profa. Patrícia Barbosa Pereira – DTPEN/UFPR 

 
• Justificativa da proposta (Art. 7º) 

 
A presente solicitação se dá em função do impedimento para a realização das atividades 
de ensino de forma presencial, com base no cenário da pandemia de Covid-19 em 
território nacional e internacional. O que exige dos professores das Instituições de 
Ensino Superior mudanças necessárias para se pensar e desenvolver a prática 
pedagógica, diante de inúmeros desafios. Tendo em vista a formação de sujeitos 
proativos, críticos e reflexivos, a disciplina obrigatória EM131 – Metodologia de Ensino 
de Ciências e Biologia, insere-se na possibilidade de ser desenvolvida de forma remota 
por inúmeras razões, com destaque para a efetivação de processos educativos que 
contemplem uma ênfase teórica articulada às questões práticas, contribuindo para a 
formação de um profissional qualificado, que nossa universidade tanto preza. Pensada 
assim a disciplina será desenvolvida por meio atividades de ensino síncronas e 
assíncronas durante o período especial, por meio de metodologias diversas, relativas ao 
processo de ensino-aprendizagem de ciências e biologia. Os recursos tecnológicos 
utilizados permitirão constante interação discente-docente, ao mesmo tempo que 
conduzirão para o desenvolvimento da disciplina de forma processual e dialógica e, com 
isso, possibilitará aos discentes construírem conhecimentos pedagógicos e profissionais. 
Ademais, a prática docente adaptada ao formato remoto garantirá que os discentes 
disponham de esclarecimentos necessários para o desenvolvimento das atividades 
previstas, bem como acesso aos materiais de ensino por meio de ferramentas virtuais 
acessíveis e orientadas ao estudo e desenvolvimento da disciplina. O processo de 
avaliação da disciplina será realizado por estratégias diversificadas para apropriação do 
conhecimento, com base em estudos dirigidos e roteiros didáticos compostos por 
objetivos, procedimentos e critérios avaliativos previamente definidos. Com isso, 
propiciando a turma conexões com o que foi estudado, estimulando aprendizagem e 
fortalecendo a habilidade de resolução de problemas diretamente ligados a exemplos 
práticos de atuação profissional. 
 

• Cronograma detalhado de execução (Art. 7º) 
 
Semana 1 – Problematizando a ciência  
(de 03/11 a 10/11) –> 8h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para apresentação da disciplina, orientações gerais e encaminhamento 
das leituras e da atividade 1 e atividade extra. 
 
Formato assíncrono (6h): 
 
Atividade 1 (4h): 



 
a) Leitura dos textos indicados: “E a vida continua” (And the band played on)* 

*disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4tLDGkRucmE e “O Act Up 
em ação: a cura da AIDS e a expertise leiga.”, de Harry Collins e Trevor Pinch. 

b)  Desenvolvimento de atividades relacionadas a essas leituras, a partir das 
orientações disponibilizadas no encontro on-line de 03/11. 
 

Atividade extra (2h): Leitura do Livro “Entre a Ciência e a Sapiência”, de Rubem Alves e 
produção de resenha crítica. 

 
Semana 2 – Produção da ciência, conhecimento científico e escola  
(de 10/11 a 17/11) –> 8h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para socialização da atividade 1, seguida de debate e encaminhamento 
das leituras e atividades 2 e 3. 
 
Formato assíncrono (6h): 
 
Atividade 2 (2h): 
 

a) Leitura dos textos dos autores: Sandra Selles e Marcia Ferreira; Rodolpho 
Caniato. 

b) Desenvolvimento de atividades relacionadas a essas leituras, a partir das 
orientações disponibilizadas no encontro on-line de 10/11. 

 
Atividade 3 (2h): 

 
a) Definição dos grupos e dos temas das propostas de ensino (sequências didáticas) 

a serem desenvolvidas por esses grupos. 
 
Atividade extra (2h): Leitura do Livro “Entre a Ciência e a Sapiência”, de Rubem Alves e 
produção de resenha crítica. 
 
Semana 3 – A história do ensino de Ciências e Biologia + Políticas curriculares 
(de 17/11 a 24/11) –> 8h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para aula expositiva-dialogada sobre história do ensino de Ciências e 
Biologia no Brasil, seguida da socialização e debate acerca das atividades 2 e 3. 
Encaminhamento da leitura dos documentos oficiais para a atividade 4. 
 
Formato assíncrono (6h): 
 
Atividade 4 (4h): 



 
a) Leitura dos PCN, BNCC e Diretrizes Estaduais. 
b) Definição dos temas das propostas de ensino/ensaios pedagógicos (por duplas) e 

sua pré-análise nos PCN, BNCC e Diretrizes Estaduais, a partir das orientações 
disponibilizadas no encontro on-line de 24/11. 

 
Atividade extra (2h): Leitura do Livro “Entre a Ciência e a Sapiência”, de Rubem Alves e 
produção de resenha crítica. 
 
Semana 4 – Pesquisa no Ensino de Ciências e Biologia 
(de 24/11 a 01/12) –> 8h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para aula expositiva-dialogada sobre a pesquisa na área da Educação 
em Ciências e Biologia, seguida do encaminhamento da atividade 5 e 6. 
 
Formato assíncrono (6h): 
 
Atividade 5 (2h): 
 

a) Seleção e leitura de periódicos da área da pesquisa em Educação em Ciências a 
partir de listagem compartilhada. 

b) Análise do tema das propostas de ensino/ensaios pedagógicos em 3 periódicos 
online. 

 
Atividade 6 (2h): 
 

a) Elaboração dos seminários sobre temas contemporâneos e abordagens 
metodológicas no Ensino de Ciências e Biologia.  

 
Atividade extra (2h): Leitura do Livro “Entre a Ciência e a Sapiência”, de Rubem Alves e 
produção de resenha crítica. 
 
Semana 5 – Concepções, tendências pedagógicas, materiais/meios e estratégias do 
Ensino de Ciências e Biologia 
(de 01/12 a 08/12) –> 8h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para apresentação dos seminários sobre temas/abordagens para o 
Ensino de Ciências e Biologia. 
 
Formato assíncrono (6h): 
 
Atividade 7 (4h): 
 



Elaboração da proposta de ensino e desenvolvimento do produto a ser trabalhado no 
ensaio pedagógico. 

 
Atividade extra (2h): Leitura do Livro “Entre a Ciência e a Sapiência”, de Rubem Alves e 
produção de resenha crítica. 
 
Semana 6 – Concepções, tendências pedagógicas, materiais/meios e estratégias do 
Ensino de Ciências e Biologia 
(de 08/12 a 15/12) –> 8h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para apresentação dos seminários sobre temas/abordagens para o 
Ensino de Ciências e Biologia. 
 
Formato assíncrono (6h): 
 
Atividade 7 (4h): 
 
Elaboração da proposta de ensino e desenvolvimento do produto a ser trabalhado no 
ensaio pedagógico. 
 
Finalização e entrega da Atividade extra (2h): Leitura do Livro “Entre a Ciência e a 
Sapiência”, de Rubem Alves e produção de resenha crítica. 
 
Semana 7 – Concepções, tendências pedagógicas, materiais/meios e estratégias do 
Ensino de Ciências e Biologia 
(de 02/02/2021 a 09/02/2021) –> 6h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 
Webconferência para realização dos ensaios pedagógicos a partir das propostas de 
ensino. 
 
Formato assíncrono (4h): 
 
Atividade 7 (4h): 
 
Finalização da proposta de ensino. 
 
Semana 8 – Concepções, tendências pedagógicas, materiais/meios e estratégias do 
Ensino de Ciências e Biologia 
(de 09/02/2021 a 18/02/2021) –> 6h:		
 
Formato síncrono (2h): 
 



Webconferência para realização dos ensaios pedagógicos a partir das propostas de 
ensino. 
 
Formato assíncrono (4h): 
 
Atividade 7 (3h): 
 
Finalização da proposta de ensino. 
 
Atividade 8 (1h): 
 
Avaliação geral do desenvolvimento da disciplina no formato remoto, a ser postada até 
16/02/2021. 
 
Total de carga horária das atividades síncronas: 16 horas 
Total de carga horária das atividades assíncronas: 44 horas 
 
Avaliação:  

Avaliação da disciplina será baseada e desenvolvida por meio de uma perspectiva 

formativa e processual, contemplando as atividades e pontuações descritas na Ficha 2 

da disciplina. 

Os critérios de avaliação dos estudantes concernem a pontualidade na entrega 

das atividades, atendimento ao roteiro e as rubricas de avaliação de cada atividade, bem 

como a compreensão e reflexão da importância dos métodos de ensino para a formação 

e prática docente. 

Para aprovação na disciplina será necessária a obtenção de pontuação final 

igual ou superior a 70.0 (setenta) pontos. Com pontuação abaixo de 40.0 (quarenta) 

pontos o aluno será considerado reprovado. A pontuação entre 69.0 (sessenta e nove) 

a 40.0 (quarenta) pontos permitirá ao aluno realizar o exame final, sendo que em exame 

final será considerado aprovado o estudante que obter nota superior a 50.0 (cinquenta) 

pontos.   

 
• Plano de ensino da disciplina ou unidade curricular (Art. 7º) 

 
A ficha 2 segue anexa ao processo. 
 

• Contato do docente responsável (Art. 7º)        
 
Docente responsável: Profa. Patrícia Barbosa Pereira  
Departamento de Teoria e Prática de Ensino - UFPR 



E-mail: patricia2708@gmail.com ou patriciapereira@ufpr.br 
Telefone celular: 48-999088706 
 

• Número de vagas em turma de disciplina (Art. 7º e 8º)         
 
Serão ofertadas 25 vagas nesta turma (matutino). 
 

• Quadro de horário com as atividades síncronas (Art. 13 §2º) 
 
As atividades síncronas ocorrerão na forma de webconferências, em 8 encontros, via 
plataforma Google Meet, nas terças-feiras, das 10h30 às 12h30. O quadro a seguir 
detalha cada encontro síncrono: 
 

Data Atividade 
03/11/2020 Webconferência para apresentação da disciplina 

no novo formato, orientações gerais e 
encaminhamento das leituras e da atividade 1 e 
atividade extra. 
 

10/11/2020 Webconferência para socialização da atividade 1, 
seguida de debate e encaminhamento das leituras 
e atividades 2 e 3. 
 
 

17/11/2020 Webconferência para aula expositiva-dialogada 
sobre história do ensino de Ciências e Biologia no 
Brasil, seguida da socialização e debate acerca das 
atividades 2 e 3. Encaminhamento da leitura dos 
documentos oficiais para a atividade 4. 
 

24/11/2020 Webconferência para aula expositiva-dialogada 
sobre a pesquisa na área da Educação em Ciências 
e Biologia, seguida do encaminhamento da 
atividade 5 e 6. 
 

01/12/2020 Webconferência para apresentação dos 
seminários sobre temas/abordagens para o 
Ensino de Ciências e Biologia. 
 

08/12/2020 Webconferência para apresentação dos 
seminários sobre temas/abordagens para o 
Ensino de Ciências e Biologia. 
 

02/02/2021 Webconferência para realização dos ensaios 
pedagógicos a partir das propostas de ensino. 
 

09/02/2021 Webconferência para realização dos ensaios 
pedagógicos a partir das propostas de ensino. 
 

 
• A disciplina terá seu início em 03/11/2020 e seu término em 18/02/2021. 

 
 



 
Em caso de dúvidas acerca da proposta apresentada, sigo à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

_________________________ 
Profa. Patrícia Barbosa Pereira 

 
  
  



Ficha 2 (variável)  
Período Especial 

 
 

 

Unidade curricular: Metodologia de Ensino de Ciências e 

Biologia 
Código: EM131 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD   ( )__h*C.H.EaD 
CH Total: 60 
CH semanal: 5,45 

Padrão (PD): 
30h Laboratório (LB): 00 Campo (CP): 

00 
Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 30h 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 
*Indicar a carga horária que será à distância.  
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Pressupostos Epistemológicos do Ensino de Ciências Naturais. Fundamentos Históricos do Ensino de Ciências 
Naturais. Análise, produção e avaliação de Material Didático. Estratégias, recursos e avaliação no Ensino de Ciências 
Naturais. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Problematização da ciência. Fundamentos epistemológicos do Ensino de Ciências Naturais. Produção da ciência, 
conhecimento científico e escola. Histórico do Ensino de Ciências Naturais. Propostas curriculares no Ensino de 
Ciências e Biologia. Pesquisa no Ensino de Ciências e Biologia. Concepções, tendências pedagógicas, materiais/meios 
e estratégias do Ensino de Ciências e Biologia. 
 

OBJETIVO GERAL 
- Analisar criticamente o contexto atual do Ensino das Ciências Naturais, o papel do educador e o espaço da sala de 
aula em uma perspectiva histórico- filosófico-cultural, a partir de atividades que permitam a análise de diferentes 
concepções, tendências pedagógicas, materiais/meios e estratégias do ensino de Ciências e Biologia, promovendo 
uma interlocução com o campo de pesquisa em ensino desta área; 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Reconhecer os determinantes históricos, sociais, políticos e ideológicos do Ensino de Ciências Naturais nos séculos 
XX e XXI. Avaliar o uso das estratégias e recursos tendo em vista as especificidades dos contextos escolares. 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
a) sistema de comunicação: A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e 
assíncronas. As atividades síncronas serão realizadas por meio de plataforma de 
webconferência (Google Meet) que permita o desenvolvimento dos conteúdos de ensino 
por meio do compartilhamento dos slides e interação discente-docente. As atividades 
assíncronas serão desenvolvidas por meio de leituras, estudos dirigidos e roteiros com 
objetivos, procedimentos e critérios de avaliação previamente definidos, sendo os 
materiais disponibilizados no Google Sala de Aula e/ou enviados para o e-mail dos 
estudantes e por grupo do aplicativo Whatsapp. 



 
b) modelo de tutoria: A professora será a tutora, assim, acompanhará atividades discentes, estabelecerá 
contato permanente com os alunos e mediará as atividades discentes. conforme o cronograma do curso, com 
acesso regular ao AVA e retorno às solicitações do cursista no prazo máximo de 24 horas. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: Os materiais didáticos serão indicados no decorrer 
da disciplina, todos disponibilizados na internet, com acesso livre. 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: Computador/smartphone com 
acesso a internet, possibilidade de uso de webcam, smartphone com aplicativo de 
mensagens (Whatsapp) 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: 
Aproximadamente uma semana, prevista em cronograma. 
f) identificação do controle de frequência das atividades: A frequência discente será computada a partir das atividades 
realizadas no curso e postadas de forma assíncrona, sendo que tal frequência deverá ser igual ou superior a 75% da 
carga horária total. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 Avaliação da disciplina será baseada e desenvolvida por meio de uma perspectiva formativa e processual, 
contemplando as seguintes atividades e pontuações: 

• Realização das atividades do curso: 10 pontos  

• Planejamento das propostas de ensino: 30 pontos 

• Elaboração dos seminários: 20 pontos 

• Resenha: 10 pontos 

• Ensaio Pedagógico: 30 pontos 

Para aprovação na disciplina será necessária a obtenção de pontuação final igual ou superior a 70 (setenta) pontos. 
Com pontuação abaixo de 40 (quarenta) pontos o aluno será considerado reprovado. A pontuação entre 69 (sessenta 
e nove) a 40 (quarenta) pontos permitirá ao aluno realizar o exame final, sendo que em exame final será considerado 
aprovado o estudante que obter nota superior a 50 (cinquenta) pontos.   
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Periódicos da área de ensino de ciências: Investigações em Ensino de Ciências, Ciência & Educação, Ensaio: Pesquisa em 
Educação em Ciências, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, Revista Electrónica de Enseñanza de las 
Ciencias. 
 

 
Professor da Disciplina: Patrícia Barbosa Pereira 
Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): patricia2708@gmail.com ou 
patriciapereira@ufpr.br e (48) 999088706 
 
Assinatura:  
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Rafael Ginane Bezerra 
 
Assinatura:  

 
 
 
 
 
 

 


