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Introdução

O papel da escola constitui-se em preparar o aluno 
para as diversas situações da vida. Para tanto, se faz 
necessário à utilização de diferentes métodos e 
estratégias para o desempenho do processo de ensino-
aprendizagem, interligando os conteúdos abordados em 
sala de aula às vivências dos alunos.  Segundo 
Krasilchik [1] quanto mais às experiências educativas 
assemelham-se às futuras situações em que os alunos 
deverão aplicar seus conhecimentos, mais fácil se 
tornará a concretização do aprendizado. Diante disso o 
professor tem a importante função de planejar 
atividades práticas para facilitar a compreensão dos 
conteúdos teóricos aos alunos, estimulando-os a 
questionar, responder, observar, explorar, analisar, 
comparar e compreender a situação problema, levando 
ao desenvolvimento de novos conhecimentos, uma vez 
que o acesso ao conhecimento novo ocorre a partir do 
pré-existente [2]. As atividades experimentais devem 
possibilitar significados reais, provocando a elaboração 
e construção pessoal do conceito, a fim de que seja 
utilizado para interpretação e para a construção de 
outras idéias [3]. No entanto, o uso de atividades
práticas em sala de aula, especificamente no ensino de 
ciências, ainda é escasso na maioria das escolas, 
dificultando com isto, a compreensão e a construção do 
conhecimento. A ausência de práticas relacionadas aos 
conteúdos teóricos no ensino de ciências muitas vezes 
promove no aluno insatisfação e desmotivação gerando
consequentemente um bloqueio que inviabiliza a 
aprendizagem. A aplicação de atividades depende em 
grande parte, da iniciativa do professor, pois, na escola, 
o professor é o principal mediador. 

Partido deste princípio, o presente trabalho tem 
como objetivo relatar a aplicação de uma atividade 
prática elaborada para a disciplina de ciências sobre as 

características e importâncias dos metais, ametais e 
ligas metálicas, visando oportunizar aos alunos 
desconstruir, construir e reconstruir conceitos sobre 
metais, suas propriedades e importância econômica 
através de uma prática dinâmicas, contextualizada e 
participativa, reconhecendo-os como agentes atuantes 
no processo de ensino-aprendizagem. Assim como,
contribuir para que os alunos adotem as práticas 
preventivas de saúde e conservação do meio ambiente 
em relação à manipulação e descarte de metais e 
produtos contendo metais. A atividade foi realizada em 
turmas de oitavas séries, monitoradas pelos alunos 
bolsistas do curso de Licenciatura Plena em Ciências 
Biológicas da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, participantes do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e pela 
professora supervisora do PIBID/ biologia/UFRPE. A 
experiência foi realizada na escola Estadual Joaquim 
Xavier de Brito nos dias 20 e 21 de agosto de 2009. 

Material e métodos

A atividade foi realizada na escola Estadual Joaquim 
Xavier de Brito, localizada em Recife-PE, com três 
turmas de oitavas séries compostas por 35 alunos cada, 
tomando como referência o contexto do Programa 
PIBID/ Biologia /UFRPE que tem como intenção 
pedagógica contribuir na formação profissional de 
futuros professores e proporcionar a vivência de aulas 
práticas contextualizadas.

No primeiro momento foi aplicado um questionário 
visando identificar as necessidades dos alunos, a partir 
das seguintes perguntas: 1-Que atividades você gostaria 
que fosse realizada na sua escola? 2- Você já utilizou 
conhecimentos de ciências em sua vida? 3- Quais 
estratégias utilizadas pelo professor levam você a 



compreender melhor os assuntos de ciências?
Em um segundo momento, em cada turma, os alunos 

foram divididos em grupos compostos por cinco 
pessoas e para cada grupo foram entregues materiais 
compostos por metais, ametais e ligas metálicas. A
cada equipe foi desiguinada a tarefa de separar e 
relacionar os elementos citados em três colunas (metais 
ametais e produtos com metais) e correlacionando-os a 
sua ocorrência no meio ambiente. Para tanto foram 
utilizados objetos compostos por metais: fios de cobre, 
amostras de chumbo, alumínio e ferro e termômetro; 
objetos formados por ametais: cano de plástico e 
pregador de madeira; e objetos constituídos por ligas 
metálicas: moeda e chave, palha de aço e aço 
inoxidável (colher). Também foram entregues pilhas 
para a identificação dos metais que a compõe e com 
isto a correta forma de seu descarte. 

No terceiro momento, foi aplicado um questionário 
para a verificação da aprendizagem contendo as 
seguintes perguntas: Que características você utilizou 
para separar os metais dos não metais? O que é uma 
liga metálica? Que materiais não podem ser 
descartados no lixo doméstico? Quais destes materiais 
podem ser de reciclados?

Resultados e discussão

A partir da análise qualitativa dos resultados, foi 
possível verificar que a maioria dos alunos afirma
nunca ter utilizado os conhecimentos de ciências em 
suas vivências fora da sala de aula. Grande parte dos 
alunos prefere aulas práticas e dinâmicas com debates,
como estratégias para facilitar a compreensão do 
conteúdo. Os resultados obtidos através da aplicação da 
atividade prática foram surpreendentes. Houve grande 
interação entre os próprios alunos e destes com os 
monitores e a professora, demonstrando a verdadeira 
importância do trabalho em equipe, onde os educandos 
compartilhavam o conhecimento prévio para a 
construção de um novo. A sala de aula é um espaço 
imprescindível para o desenvolvimento dos alunos, 
porque se constitui num espaço de diálogo, de relação 
recíproca, de troca de experiências e produção coletiva 
do conhecimento [4]. Pela análise dos registros dos 
alunos no segundo questionário, foi possível constatar a 
real compreensão do conteúdo e conseqüente
construção do conhecimento. A maioria dos alunos 
conseguiu separar os metais dos não-metais e das ligas 
metálicas por meio da análise das propriedades de seus 
elementos constituintes. O relato dos educandos sobre a 
correta forma de manipulação e descarte das pilhas e 
outros objetos contendo metais em virtude de atitudes 

preventivas de saúde e conservação ambiental 
reafirmou a grande relevância da aplicação de 
atividades que interliguem o conhecimento científico 
ao senso comum. Ressaltando-se também, a 
importância do professor como mediador deste 
processo. Segundo Motta [4] o professor é o 
articulador de todo o processo de conhecimento em 
sala de aula junto com os alunos, ele pode recriar os 
conteúdos e metodologias de trabalho de acordo com 
as necessidades da comunidade investigadora, 
relacionando com as próprias experiências de vida dos 
estudantes. Assim concordamos com Freire [5] quando 
frisa a importância do aproveitamento das experiências
vividas pelos alunos.

A percepção da motivação dos alunos ao 
participarem da atividade reafirma a fundamental 
importância da aplicação de atividades dinâmicas no 
processo ensino-aprendizagem. Zabala [3] sugere a 
“observação de comportamentos” como principal 
instrumento de avaliação para práticas educativas que 
não objetivam apenas o desenvolvimento de 
capacidades, habilidades e valores.

De acordo com os resultados obtidos conclui-se que 
atividades práticas no ensino das ciências são de suma 
importância, pois promovem motivação nos alunos e 
facilitam a construção do conhecimento no processo 
ensino-aprendizagem
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