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Ficha 2 (variável) 
 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 
 

Disciplina: 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. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas serão 
realizadas por meio de plataforma de webconferência (Google Meet e/ou JITSI 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.  

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 (01 ponto para cada atividade) 

• 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.   

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

ALVES, R. 2000. Entre a Ciência e a Sapiência – O dilema da educação. Loyola, São Paulo. Disponível em: 
https://vdocuments.site/alves-rubem-entre-a-ciencia-e-a-sapiencia-56730253394c0.html Acesso em: 26 de jun. 2020. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 

BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais. Ensino Fundamental. Brasília: MEC. 1997. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro04.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 

BRASIL. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da 
natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMATEC, 2004. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CienciasNatureza.pdf Acesso em: 26 de jun. 2020. 

KRASILCHICK, M. Reforma e realidade: o caso do ensino das ciências. São Paulo em Perspectiva 14(1), 2000. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/spp/v14n1/9805.pdf Acesso em: 26 de jun. 2020. 

SELLES, S. E.; FERREIRA, M. S. Influências histórico-culturais nas representações sobre as estações do ano em livros didáticos de 
ciências. Ciênc. educ. (Bauru) [online]. 2004, vol.10, n.1, pp.101-110. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1516-73132004000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=pt Acesso em: 26 de 
jun. 2020. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

CANIATO, R. O Joãozinho da Maré. In: CANIATO, R. Com ciência na educação. Campinas: Papirus, 1987. Disponível em: 
http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/formacaodocentes/metodol
ogiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf Acesso em: 26 de jun. 2020. 

  
FERRAZ, A.P.C.M. BELHOT, R.V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para 
definição de objetivos instrucionais. Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
GOMES, H.J.P.; OLIVEIRA, O.B. Obstáculos epistemológicos no Ensino de Ciências: um estudo sobre suas influências nas 
concepções de átomo. Ciência & Cognição. vol.12. Rio de Janeiro nov. 2007. Disponível em: 
http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v12/m347194.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 



  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação 
Departamento de Teoria e Prática de Ensino 

 

SANTOS, W.L.P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma perspectiva crítica. Ciência & Ensino, 1, 
número especial, p. 1-12, 2007. Disponível em: http://143.0.232.36:3537/ojs/index.php/cienciaeensino/issue/view/15 Acesso em: 25 
de jun. 2020. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO PARANÁ. Diretrizes Curriculares da Educação Básica. Paraná: Governo do Estado 
do Paraná, 2008. Disponível em: 

 http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1 Acesso em: 26 de jun. 2020. 

 
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 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo 
Único do Art. 1º desta resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto 
emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento do 
campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de 
ensino.)  
 

 

 

Disciplina: 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: 06 
Padrão (PD): 
30 

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): 30 

     

 

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) 

 

Currículo e Tendências no ensino de Ciências e Biologia. História e Filosofia da Ciência no Ensino das 
Ciências. Educação Ciência-Tecnologia-Sociedade. Planejamento docente, Recursos didáticos e 
Metodologias de Ensino de Ciências e Biologia (imagens, experimentação, atividades lúdicas, estudo de 
campo). Livro didático e Avaliação da aprendizagem em Ciências e Biologia. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Compreender o papel do professor e das metodologias de ensino de ciências e biologia numa perspectiva 
social-histórico-filosófico-cultural.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Analisar criticamente o contexto atual do Ensino das Ciências Naturais. 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 disciplina será desenvolvida por meio de atividades síncronas e assíncronas. As atividades síncronas serão 
realizadas por meio de plataforma de webconferência (JITSI 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 de textos, vídeos, estudos dirigidos e roteiros com objetivos, procedimentos e 
critérios de avaliação previamente definidos, sendo os materiais enviados por e-mail dos estudantes e disponibilizados 
no Google Classroom.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 

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

 Atividade 1 - Educação CTS | 20.0 (vinte) pontos 

 Atividade 2 - Metodologias Ativas | 20.0 (vinte) pontos 

 Atividade 3 - Livro didático | 20.0 (vinte) pontos 

 Atividade: 4 - Proposta de ensino: | 40.0 (quarenta) pontos 

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.   

A frequência discente será computada a partir das atividades entregues ao docente, sendo que esta deverá ser igual 
ou acima 75% 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
CARVALHO, A. M. P. Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino por Investigação. Revista Brasileira De Pesquisa Em 
Educação Em Ciências, 18(3), 765-794, 2018. Disponível em: https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4852/3040 
Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
SHEID, N.M.J.; FERRARI, N.; DELIZOICOV, D. A construção coletiva do conhecimento científico sobre a estrutura do DNA. Ciência 
& Educação, v. 11, n. 2, p. 223-233, 2005. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ciedu/v11n2/05.pdfAcesso em: 25 de jun. 2020. 
FELDER, R. M.; BRENT, R. Active Learning: An Introduction. ASQ Higher Education Brief, v.2, n.4, 2009. Disponível em: 
http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/Papers/ALpaper(ASQ).pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
FERRAZ, A.P.C.M. BELHOT, R.V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para 
definição de objetivos instrucionais. Gest. Prod., São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/gp/v17n2/a15v17n2.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
GOMES, H.J.P.; OLIVEIRA, O.B. Obstáculos epistemológicos no Ensino de Ciências: um estudo sobre suas influências nas 
concepções de átomo. Ciência & Cognição. vol.12. Rio de Janeiro nov. 2007. Disponível em: 
http://www.cienciasecognicao.org/pdf/v12/m347194.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Biologia. Curitiba: SEED/PR, 2008 
Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_bio.pdf Acesso em: 25 de jun. 2020. 
 
SANTOS, W.L.P. Contextualização no ensino de ciências por meio de temas CTS em uma perspectiva crítica. Ciência & Ensino, 1, 
número especial, p. 1-12, 2007. Disponível em: http://143.0.232.36:3537/ojs/index.php/cienciaeensino/issue/view/15 Acesso em: 25 
de jun. 2020. 
 
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: Leandro Siqueira Palcha 
 

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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