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“Educar, como algo para além do processo 

 de transformação do ser humano. 

Transforma-se, assim o vento 

educar em uma ação contínua e de 

aceitação mútua: A ação de educar-se”. 

 

Sandra Maders 



RESUMO 
 

A interdisciplinaridade sempre esteve em ascensão no meio educacional. As 

discussões sobre o tema no Brasil ocorrem desde a década de 1970 (Fazenda, 

2002), e, apenas agora tem encontrado terreno fértil para se propagar, em virtude de 

estarem presentes nos parâmetros oficiais, que norteiam a prática educacional, no 

discurso de professores, coordenadores e administradores do ensino. A articulação 

entre as áreas é uma clara sinalização para o projeto pedagógico da escola. Envolve 

uma sintonia de tratamentos metodológicos e, no presente caso, pressupõe a 

composição do aprendizado de conhecimentos disciplinares com o desenvolvimento 

de competências gerais. Só em parte essa integração de metas formativas exige, 

para sua realização, projetos interdisciplinares, concentrados em determinados 

períodos, nos quais diferentes disciplinas tratam ao mesmo tempo de temas afins. 

Mais importante do que isso é o estabelecimento de metas comuns envolvendo cada 

uma das disciplinas de todas as áreas, a serviço do desenvolvimento humano dos 

alunos e também dos professores. Neste sentido, este trabalho de conclusão de 

curso tem como objetivo geral: Relacionar a interdisciplinaridade com as habilidades 

e competências propostas para o Ensino de Ciências no Ensino Médio na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC/2019). Para atingir estes objetivos geral, 

propomos os seguintes objetivos específicos: Realizar um levantamento bibliográfico 

correspondente aos conceitos de interdisciplinaridade; analisar de que forma a 

interdisciplinaridade contribui no Ensino de Ciências; Identificar as habilidades e 

competências na BNCC referentes ao Ensino de Ciências da Natureza; Investigar a 

relação entre interdisciplinaridade com as habilidades e competências para o ensino 

de Ciências da Natureza. Caracteriza-se como uma pesquisa de caráter documental 

e levantamento bibliográfico, levando em consideração os objetivos propostos, os 

documentos e bibliografias que serão analisados devem dar conta do tema 

escolhido. As análises dos documentos seguirão as normas de uma pesquisa 

documental. Na apresentação dos resultados é apresentado aos leitores um quadro 

das habilidades e competências para o ensino de ciências da natureza proposto pela 

BNCC, bem como, um roteiro que será disponibilizado aos professores do Ensino 

Médio. O roteiro da atividade tem como base os circuitos interdisciplinares. Os 

circuitos são utilizados em várias áreas da educação básica, circuitos que 

desenvolvem habilidades motoras, psicomotricidade, habilidades cognitivas e entre 



outras, alguns exemplos de circuitos são utilizados para desenvolver novas 

metodologias para o ensino aprendizagem. A interdisciplinaridade nas aulas de 

Ciências da Natureza, não pode estar somente relacionada ao professor trazer algo 

novo, mas, integrar as disciplinas relacionando-as aos conteúdos. Ao final do 

trabalho, espera-se compreender de que forma a interdisciplinaridade contribui nas 

aulas de Ciências do Ensino Médio. Bem como, procurou-se fornecer reflexões 

teóricas e epistemológicas acerca desta temática aos professores que atuam na 

rede básica de ensino, proporcionando assim, subsídios teóricos de caráter 

metodológicos, entrelaçados às habilidades e competências apresentadas na Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

Palavras-Chave: Circuitos Interdisciplinares. Habilidades e Competências. Formação 

de Professores.Ensino de Ciências da Natureza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Interdisciplinarity has always been on the rise in the educational environment. 

Discussions on the topic in Brazil have been taking place since the 1970s (Fazenda, 

2002), and, only now have they found fertile ground to spread, due to their presence 

in the official parameters that guide educational practice, in the speech of teachers , 

teaching coordinators and administrators. The articulation between the areas is a 

clear signal for the school's pedagogical project. It involves a harmony of 

methodological treatments and, in the present case, it presupposes the composition 

of learning disciplinary knowledge with the development of general skills. Only partly 

does this integration of formative goals require interdisciplinary projects to be carried 

out, concentrated in certain periods, in which different disciplines deal with similar 

themes at the same time. More important than this is the establishment of common 

goals involving each of the disciplines in all areas, at the service of the human 

development of students and teachers alike. In this sense, this work of conclusion of 

course has as general objective: To relate the interdisciplinarity with the abilities and 

competences proposed for the Teaching of Sciences in the High School in the 

Common Curricular National Base (BNCC / 2019). To achieve these general 

objectives, we propose the following specific objectives: Carry out a bibliographic 

survey corresponding to the concepts of interdisciplinarity; analyze how 

interdisciplinarity contributes to Science Teaching; Identify the skills and 

competences in the BNCC related to the Teaching of Natural Sciences; To 

investigate the relationship between interdisciplinarity and the skills and 

competences for the teaching of Natural Sciences. It is characterized as a 

documentary research and bibliographic survey, taking into account the proposed 

objectives, the documents and bibliographies that will be analyzed must account for 

the chosen theme. The analysis of the documents will follow the norms of a 

documentary research. In the presentation of the results, readers are presented with 

a picture of the skills and competences for the teaching of natural sciences proposed 

by BNCC, as well as a script that will be made available to high school teachers. The 

activity script is based on interdisciplinary circuits. Circuits are used in various areas 

of basic education, circuits that develop motor skills, psychomotricity, cognitive skills 

and among others, some examples of circuits are used to develop new 

methodologies for teaching and learning. Interdisciplinarity in Nature Science classes 



cannot be only related to the teacher bringing something new, but integrating the 

disciplines by relating them to the content. At the end of the work, it is expected to 

understand how interdisciplinarity contributes to high school science classes. As well 

as, we tried to provide theoretical and epistemological reflections on this theme to 

teachers who work in the basic education network, thus providing theoretical 

methodological subsidies, intertwined with the skills and competences presented in 

the National Curricular Common Base (BNCC). 

 

Key words: Interdisciplinary Circuits.Skills and Competences.Teacher 

training.Teaching of Natural Sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Um estudo de Juarez Silva Thiessen, Docente do Centro Universitário 

José/SC, a interdisciplinaridade é um movimento contemporâneo presente nas 

dimensões da epistemologia e da pedagogia, que vem marcando o rompimento com 

uma visão cartesiana e mecanicista de mundo e de educação e, ao mesmo tempo, 

assumindo uma concepção mais integradora, dialética e totalizadora na construção 

do conhecimento e da prática pedagógica. Inicialmente, faz-se uma breve 

apresentação da origem histórica desse movimento, discutem-se aspectos de sua 

conceituação e suas implicações no campo do ensino de ciências da natureza para 

então apresentar a interdisciplinaridade como um importante fenômeno de 

articulação do processo de ensino e aprendizagem. 

Para Fazenda (2008 p.162) não existe uma definição única para a 

interdisciplinaridade “[...] a interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da 

questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato 

de aprender”, ou seja, trata-se de uma questão polêmica que nasce das atitudes das 

pessoas diante a questão do conhecimento, é uma questão de valores e de como 

transformar nossas atitudes em fazeres. Para isso é preciso ter um 

autoconhecimento da própria vida para depois dividir esse conhecimento com o 

outro não se trata apenas de relação entre as disciplinas, mas de relação entre os 

indivíduos. 

O Ensino de Ciências no Brasil foi influenciado pelas relações de poder que 

se estabeleceram entre as instituições de produção científica, pelo papel reservado 

à educação na socialização desse conhecimento e no conflito de interesses entre 

antigas e recentes profissões, “[...] frutos das novas relações de trabalho que se 

originaram nas sociedades contemporâneas, centradas na informação e no 

consumo” (MARANDINO, 2005, p. 162). O processo de ensino e aprendizagem das 

Ciências Naturais deve se propor e formar o aluno para uma atitude positiva em 

relação às mudanças e de forma reflexiva; levá-lo a pensar, sentir e agir a favor da 

vida de modo a descobrir o seu mundo, bem como conhecê-lo para saber valorizar o 

ambiente que o cerca, capacitando-o a tomar as decisões mais acertadas para com 

os semelhantes e com a natureza. 

Nesse sentido, Cachapuz, Praia e Jorge (2004) afirmam que a melhor forma 

de prever o futuro é ajudar a criá-lo, o que pode acontecer através de ações que 
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observem a Ciência e o Ensino de Ciências como algo dinâmico, construído pela 

humanidade e para a humanidade. No Ensino Médio, com a maior maturidade de 

jovens e adultos, os conceitos de cada componente curricular – Biologia, Física e 

Química – podem ser aprofundados em suas especificidades temáticas e em seus 

modelos abstratos, ampliando a leitura do mundo físico e social, o enfrentamento de 

situações relacionadas às Ciências da Natureza, o desenvolvimento do pensamento 

crítico e tomadas de decisões mais conscientes e consistentes. Para essa formação 

ampla, os componentes curriculares da área de conhecimento Ciências da Natureza 

devem possibilitar a construção de uma base de conhecimentos contextualizada, 

envolvendo a discussão de temas como energia, saúde, ambiente, tecnologia, 

educação para o consumo, sustentabilidade, entre outros. Isso exige, no ensino, 

uma integração entre conhecimentos abordados nos vários componentes 

curriculares, superando o tratamento fragmentado, ao articular saberes dos 

componentes da área, bem como da área Ciências da Natureza com outras. 

Considerando a necessidade de superar a fragmentação e estabelecer um 

ensino relacionado com situações do cotidiano a BNCC, apresenta caráter normativo 

e propõe mudanças curriculares para todas as áreas de conhecimentos, incluindo 

para área de Ciências, objeto de estudo deste trabalho. A escolha do tema dessa 

pesquisa se deu pelo fato da autora, perceber a importância do mesmo como futura 

professora. 

Dessa forma delineamos o seguinte objetivo geral: Relacionar a 

interdisciplinaridade com as habilidades e competências propostas para o Ensino de 

Ciências no Ensino Médio na Base Nacional Comum Curricular (BNCC/2019), 

procurando responder ao seguinte problema de pesquisa: De que forma as 

atividades interdisciplinares para o Ensino de Ciências da Natureza possibilitam a 

efetividade das habilidades e competências propostas pela BNCC nesta etapa do 

ensino básico? Diante do problema e objetivo geral propusemos os seguintes 

objetivos específicos: Realização de leituras em referências bibliográficas 

correspondentes aos conceitos de interdisciplinaridade; análise preliminar que forma 

a interdisciplinaridade contribui para o Ensino de Ciências da natureza; Identificação 

das habilidades e competências na BNCC referentes ao Ensino de Ciências da 

natureza. Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa documental e 

levantamento teórico. Estas perspectivas de pesquisa foram escolhidas 

considerando os objetivos a serem alcançados com este trabalho. Segundo GIL 
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(2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base nos materiais já publicados, 

com objetivo de analisar diversas posições sobre o assunto. A análise documental, é 

um procedimento que visa compreender, através das análises de diversos 

documentos produzidos pelo homem (BRAVO 1991). Ao final do trabalho, foi 

proposto um roteiro de atividade prática interdisciplinar elaborado com base em 

competências e habilidades propostas pela BNCC para o Ensino de Ciências da 

Natureza, no formato de circuito interdisciplinar. 

Nos próximos capítulos serão apresentados: a revisão bibliográfica que 

embasou o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia adotada, e, por fim, os 

resultados obtidos e a conclusão do trabalho. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão de literatura, transitando nas 

temáticas da interdisciplinaridade e o ensino de ciências da natureza.  A revisão da 

literatura busca apresentar de forma mais detalhada os conceitos de 

interdisciplinaridade, de ensino de ciências da natureza e as habilidades e 

competências para o Ensino de Ciências na BNCC, buscando apresentar aos 

leitores a compreensão dos temas abordados. 

 

2.1 Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade pode integrar-se em outras áreas específicas, com o 

propósito de promover uma interação entre o aluno, professor e cotidiano. Nos dias 

atuais podemos considerar as ciências naturais como umas das mais diversas em 

função de seus vários campos de trabalho. A origem da interdisciplinaridade está 

nas transformações dos modos de produzir a ciência e de perceber a realidade e, 

igualmente, no desenvolvimento dos aspectos político administrativos do ensino e da 

pesquisa nas organizações e instituições científicas. Mas, sem dúvida, entre as 

causas principais estão a rigidez, a artificialidade e a falsa autonomia das disciplinas, 

as quais não permitem acompanhar as mudanças no processo pedagógico e a 

produção de conhecimentos novos (PAVIANI, 2008, p.14). Compreende-se que um 

aspecto da interdisciplinaridade é a inter-relação entre as disciplinas, que trabalham 

de maneira conjunta, não existindo a supervalorização de nenhuma, a relação 

existente entre elas é a de auxiliar no desenvolvimento de ambas com um único 

propósito, o avanço dos alunos. 

O trabalho interdisciplinar na escola serve como alimento para que os 

professores dialoguem entre si, pesquisem os conteúdos curriculares independente 

da disciplina e que haja reflexão e atividades sobre determinado tema com a 

contribuição de cada uma delas. Propõe também que professores, alunos, pais, 

trabalhem em parceria pensando na realidade por eles vivida. Considerando os 

conhecimentos prévios dos alunos e valorizando suas vivências fora da escola, 

assim os alunos se sentirão acolhidos e o processo de ensino e aprendizagem 

acontecerá de maneira prazerosa e interligada ao cotidiano. 

Para Fazenda (2008, p.162) não existe uma definição única para a 
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interdisciplinaridade “[...] a interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da 

questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato 

de aprender”, ou seja, trata-se de uma questão polêmica que nasce das atitudes das 

pessoas diante da questão do conhecimento. É uma questão de valores e de como 

transformar nossas atitudes em fazeres. Para isso é preciso ter um 

autoconhecimento da própria vida para depois dividir esse conhecimento com o 

outro, não se trata apenas de relação entre as disciplinas, mas de relação entre os 

indivíduos. 

Segundo um trabalho de Segundo Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade 

surgiu na França e na Itália em meados da década de 60, num período marcado 

pelos movimentos estudantis que, dentre outras coisas, reivindicavam um ensino 

mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da 

época. A interdisciplinaridade teria sido uma resposta a tal reivindicação, na medida 

em que os grandes problemas da época não poderiam ser resolvidos por uma única 

disciplina ou área do saber. No final da década de 60, a interdisciplinaridade chegou 

ao Brasil e logo exerceu influência na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases Nº 

5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se 

intensificado e, recentemente, mais ainda, com a nova LDB Nº 9.394/96, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, ainda, com a LDB/2019.   Muitos são os 

discursos acerca do assunto interdisciplinaridade, no Brasil essa discussão começou 

no final da década de 1960, em meio a uma reorganização universitária, naquela 

época não havia sido feita uma reflexão de grande valor sobre o tema e por conta 

disso, a interdisciplinaridade intitulou-se por modismo – num linguajar popular -mas 

que involuntariamente resultou no início de algumas reformas educacionais. 

A interdisciplinaridade é um elo entre o entendimento das disciplinas nas suas 

mais variadas áreas. Abrange temáticas e conteúdo, permitindo dessa forma 

recursos inovadores e dinâmicos, onde as aprendizagens são ampliadas. 

O exercício interdisciplinar vem sendo considerado uma integração de 

conteúdos entre disciplinas do currículo escolar. 
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A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 
resultados. BRASIL (1999, p. 89). 

 

Para que ocorra a interdisciplinaridade não se trata de eliminar as disciplinas, 

trata-se de torná-las comunicativas entre si, concebê-las como processos históricos 

e culturais, torná-las necessárias à atualização quando se refere às práticas do 

processo de ensino aprendizagem. Segundo Fazenda (2002), o pensar 

interdisciplinar parte da premissa de que nenhuma forma de conhecimento é em si 

mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com outras formas de conhecimento, 

deixando-se interpenetrar por elas. Assim, por exemplo, aceitamos o conhecimento 

do senso comum como válido, pois através do cotidiano damos sentido às nossas 

vidas. Ampliando através do diálogo com conhecimento científico, tende a uma 

dimensão maior, a uma dimensão ainda que utópica capaz de permitir o 

enriquecimento da nossa relação com o outro e com o mundo. 

Segundo Silva, evidentemente, quando o assunto é educação, sempre 

entramos num jogo político, a ideologia dos estudos interdisciplinares e inserção do 

trabalho interdisciplinar no Brasil passaram por uma repercussão negativa, houve 

recusa por parte de alguns professores. Segundo Juarez da Silva Thiessen da 

Revista Brasileira de Educação, ao longo da história da educação brasileira 

obtiveram-se muitos avanços nas reflexões a cerca de uma educação de qualidade, 

a própria interdisciplinaridade passou a fazer parte do currículo escolar e ainda 

trouxe consigo demais termos como pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade, 

cada uma a seu modo, mas todas visando a interação entre as disciplinas escolares. 

A interdisciplinaridade sempre esteve em ascensão no meio educacional. As 

discussões sobre o tema no Brasil ocorrem desde a década de 1970 (Fazenda, 

2002), e, apenas agora têm encontrado terreno fértil para se propagar, em virtude de 

estarem presentes nos parâmetros oficiais, que norteiam a prática educacional, e no 

discurso de professores, coordenadores e administradores do ensino. Ao longo dos 

anos ocorreram grandes discussões sobre o que seria a interdisciplinaridade e como 

inseri-la nas salas de aula, percebemos que houve um avanço significativo nesse 

ponto e hoje existem vários documentos oficiais que falam sobre o tema. 

A interdisciplinaridade tornou-se uma “ideia-força” que procura engajar 
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professores em uma prática conjunta. No entanto, relatos obtidos através de 

experiências para integrar as disciplinas escolares de forma intencional ainda são 

incipientes (Lück,1994). Segundo Severino (2001, p. 41), “[...] se o sentido do 

interdisciplinar precisa ser redimensionado quando se trata do saber teórico, ele 

precisa ser construído quando se trata do fazer prático”. Para Klein (2001, p. 115), 

“[...] não existe um currículo interdisciplinar único, um paradigma para a prática única 

e uma teoria única”.  

A interdisciplinaridade pode ser entendida, segundo Morim (2002B), como 

uma grande mesa de negociações na Organização das Nações Unidas (ONU), onde 

muitos países se reúnem, mas cada qual para defender seus próprios interesses. 

Ela pode significar, assim, uma simples “negociação” entre as disciplinas; um tema, 

onde cada disciplina defende seu próprio território, o que acabaria por confirmar as 

barreiras disciplinares e aumentar a fragmentação do conhecimento. Segundo o 

Centro de Referencias em Educação Integral O termo foi empreendido pela primeira 

vez em 1937 pelo sociólogo alemão Louis Wirth, que respondia à ideia de que 

disciplinas podem estar interligadas a partir de relações previamente definidas em 

um processo dinâmico para solucionar ou responder uma questão ou investigação. 

Este termo trata-se da cooperação da integração das disciplinas, para que assim 

objeto de estudo se destaque. Para Japiassú - 1976 “É extremamente difícil adquirir 

os conceitos das disciplinas diferentes da nossa, mas a interdisciplinaridade é uma 

tentativa de superação desse obstáculo”.  

Os docentes de Ensino Médio, muitas vezes, encontram dificuldades no 

desenvolvimento de projetos de caráter interdisciplinar devido ao fato de terem sido 

formados dentro de uma visão positivista e fragmentada do conhecimento (Kelman e 

Moraes, 2002). Muitos professores do Ensino Médio sentem-se inseguros ao propor 

uma interdisciplinaridade entre as disciplinas, por mais que diversos deles já tenham 

ouvido falar ou até mesmo estudar sobre o assunto. Machado (2000) considera que 

essas dificuldades ajudam a explicar resultados inconsistentes nas tentativas de 

trabalho interdisciplinar, mesmo de docentes que se empenharam em realizar um 

estudo sério sobre o tema. A articulação entre as áreas é uma clara sinalização para 

o projeto pedagógico da escola. Envolve uma sintonia de tratamentos metodológicos 

e, no presente caso, pressupõe a composição do aprendizado de conhecimentos 

disciplinares com o desenvolvimento de competências gerais. Só em parte essa 

integração de metas formativas exige, para sua realização, projetos 
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interdisciplinares, concentrados em determinados períodos, nos quais diferentes 

disciplinas tratam ao mesmo tempo de temas afins. Mais importante do que isso é o 

estabelecimento de metas comuns envolvendo cada uma das disciplinas de todas as 

áreas, a serviço do desenvolvimento humano dos alunos e também dos professores. 

Para Fazenda (2011) a possibilidade de situar-se no mundo contemporâneo requer 

antes de tudo a superação da barreira existente entre as disciplinas. A autora ainda 

defende a importância do diálogo para compreensão da relação entre o homem e o 

mundo, o que para a mesma só poderia ocorrer sob uma atitude interdisciplinar. 

Nesta mesma direção, Zabala (2002, p. 26) defende que, “[...] mais do que nunca, 

existe um esforço deliberado para instaurar um quadro geral para investigação e 

relacionar as disciplinas entre si”. Ele elucida, ainda, a importância de uma 

“cooperação interdisciplinar”, o que se torna necessário a reunião entre variadas 

disciplinas formando “modelos integradores” de conhecimentos, 

 
[...] se por um lado, é impossível responder aos problemas profissionais e 
científicos sem dispor de um conhecimento disciplinar, ao mesmo tempo 
nós, professores e professoras de nossa época, corresponde renunciar às 
particularidades e buscar em comum a restauração dos significados 
humanos do conhecimento. Ação que implica, a fim de identificar o que é 
relevante para a educação, recobrar os contatos perdidos entre as 
diferentes disciplinas como única via para restaurar a aliança entre ciência e 
a sabedoria (ZABALA, 2002, p. 26). 
 

 

Um dos argumentos postos é o de que “[...] há fragilidade do professor e falta 

de apoio quando se trata de desenvolver aulas sob filosofia interdisciplinar” 

(MOZENA; OSTERMANN, 2014, p. 198). Enquanto estudante de um curso de 

licenciatura é possível identificar a lacuna existente entre a formação de professores 

e os desafios para se trabalhar interdisciplinarmente. 

 

2.2 Ensino de Ciências/Ciências da Natureza 
 

Segundo Luiz (2007), a inserção de conteúdos científicos na educação 

ocorreu no início século XIX, como exigência das transformações que ocorriam 

naquele período em que a ciência crescia em descobertas e relevância. Neste 

período, há o surgimento de inúmeras descobertas e teorias científicas impactantes, 

como a Teoria da Evolução das Espécies, de Charles Darwin (1858), e a publicação 

do Traitéélémentare de chimie (Tratado elementar de Química), de Lavoisier (1789), 

que ratificaram a importância das ciências na construção do mundo moderno e 
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influenciaram no ensino formal em diversos países.  Em paralelo, o ensino de 

ciências estava sob duas percepções, uma ciência para equacionar problemas 

cotidianos e a ciência acadêmica como precursora de novos cientistas. O termo 

inovação é utilizado em educação como descritivo de melhoramento na qualidade do 

ensino, no entanto essa visão simplista designa algo acabado, o que de fato não 

ocorre na formação do conhecimento que deve ser constantemente aprimorado e 

adequado às necessidades impostas pela sociedade (GARCIA, 2009). O saber 

científico é um dos conhecimentos considerados mais importantes na chamada 

sociedade do conhecimento, tal preocupação com um ensino de ciências da 

natureza, que possibilite o entendimento das questões epistemológicas, históricas e 

filosóficas que envolvem a ciência e, por outro lado, contribua para o exercício da 

cidadania, tem sido constante e tem aparecido de maneira contundente, nas últimas 

décadas, nos documentos para a “educação científica”. Esta expressão é 

largamente empregada por estudiosos e na legislação do ensino de ciências da 

natureza para designar o “[...] conhecimento necessário para entender os debates 

públicos sobre as questões de ciência e tecnologia” (HAZEN; TREFIL, 1995, p. 12). 

O Ministério da Educação (MEC), desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20/12/1996, afirma que: “A educação 

básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 2011). Nessa fase da 

escolaridade o saber cientifico. Sendo assim o ensino de ciências da natureza na 

educação básica deve contribuir para a formação do cidadão, por meio de uma 

abordagem histórica, social e cultural da atividade científica, para possibilitar a 

compreensão das ciências como construções humanas. 

O ensino de Ciências foi, por muito tempo, marcado pelos métodos 

tradicionalistas de ensino, baseado na transmissão-recepção, cabendo ao aluno 

apenas a reproduzir o conteúdo transmitido pelo professor. Segundo Xantoma 

(1998) esta abordagem de ensino, baseada nas repetições e memorizações acaba 

por limitar a organização do conhecimento no currículo escolar. Vivemos em um 

mundo marcado pelo movimento, onde tudo se encontra constantemente em 

processo de modificação e aperfeiçoamento. Não trabalhamos com a perspectiva de 

conhecimentos absolutos, inquestionáveis, mas influenciados pela globalização, pela 

tecnologia e multimídia, bem como com a ideia de processo. Tudo acontece num 
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espaço-tempo e o mundo, simultaneamente, é informado, interage e toma atitudes 

compatíveis com seus interesses (SILVA, 2010). 

Nesse processo de transformação se encontra o ensino, principalmente o 

Ensino de Ciências da Natureza, onde cada dia uma nova descoberta no campo 

científico é realizada: “A ciência é uma atividade humana complexa, histórica e 

coletivamente construída, que influencia e sofre influências de questões sociais, 

tecnológicas, culturais, éticas e políticas” (ANDERY et al., 2004, p. 24). Dentro dessa 

perspectiva, o processo de ensino e aprendizagem deve acompanhar essas 

transformações, sendo o conhecimento das Ciências da Natureza fundamental para 

se interpretar no mundo.  

Nessa perspectiva, ele não seria útil apenas para dar ao aluno o 

conhecimento do mundo ou melhorar sua forma de compreendê-lo, mas também 

para acrescentar uma outra forma de interpretá-lo, de forma que o aluno possa, ao 

dominar o conhecimento científico, construir uma consciência crítica e participativa. 

Segundo Theisen, nesse sentido, no Ensino de Ciências, portanto, deve-se trabalhar 

com os conteúdos científicos escolares e suas relações conceituais, 

interdisciplinares e contextuais, considerando-se o desenvolvimento do estudante 

(VYGOTSKY, 1991). Segundo Chassot (2010), ele é muito importante para o 

indivíduo em processo de formação, dentre outros, pelo fato deste conhecimento 

proporcionar ao cidadão uma formação básica em que tenha competência para 

analisar e julgar a ciência e a tecnologia, valendo-se de argumentos não ingênuos 

sobre ambos, além das causas ambientais (CHASSOT, 2010). 

O Ensino de Ciências no Brasil foi influenciado pelas relações de poder que 

se estabeleceram entre as instituições de produção científica, pelo papel reservado 

à educação na socialização desse conhecimento e no conflito de interesses entre 

antigas e recentes profissões, “[...] frutos das novas relações de trabalho que se 

originaram nas sociedades contemporâneas, centradas na informação e no 

consumo” (MARANDINO, 2005, p. 162). O processo de ensino e aprendizagem das 

Ciências Naturais deve se propor e formar o aluno para uma atitude positiva em 

relação às mudanças e de forma reflexiva; levá-lo a pensar, sentir e agir a favor da 

vida de modo a descobrir o seu mundo, bem como conhecê-lo para saber valorizar o 

ambiente que o cerca, capacitando-o a tomar as decisões mais acertadas para com 

os semelhantes e com a natureza. 
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Nesse sentido, Cachapuz, Praia e Jorge (2004) afirmam que a melhor forma 

de prever o futuro é ajudar a criá-lo, o que pode acontecer através de ações que 

observem a Ciência e o Ensino de Ciências como algo dinâmico, construído pela 

humanidade e para a humanidade. No Ensino Médio, com a maior maturidade de 

jovens e adultos, os conceitos de cada componente curricular – Biologia, Física e 

Química – podem ser aprofundados em suas especificidades temáticas e em seus 

modelos abstratos, ampliando a leitura do mundo físico e social, o enfrentamento de 

situações relacionadas às Ciências da Natureza, o desenvolvimento do pensamento 

crítico e tomadas de decisões mais conscientes e consistentes. Para essa formação 

ampla, os componentes curriculares da área de conhecimento Ciências da Natureza 

devem possibilitar a construção de uma base de conhecimentos contextualizada, 

envolvendo a discussão de temas como energia, saúde, ambiente, tecnologia, 

educação para o consumo, sustentabilidade, entre outros. Isso exige, no ensino, 

uma integração entre conhecimentos abordados nos vários componentes 

curriculares, superando o tratamento fragmentado, ao articular saberes dos 

componentes da área, bem como da área Ciências da Natureza com outras. 

Segundo os PCN +, as diretrizes e parâmetros que organizam o ensino 

médio: a Biologia, a Física, a Química e a Matemática integram uma mesma área do 

conhecimento. São ciências que têm em comum a investigação da natureza e dos 

desenvolvimentos tecnológicos, compartilham linguagens para a representação e 

sistematização do conhecimento de fenômenos ou processos naturais e 

tecnológicos. As disciplinas dessa área compõem a cultura científica e tecnológica 

que, como toda cultura humana, é resultado e instrumento da evolução social e 

econômica, na atualidade e ao longo da história. Alguns procedimentos 

metodológicos comuns e linguagens compartilhadas permitem que as competências 

gerais, traduzidas para a especificidade da área, possam ser desenvolvidas em cada 

uma das disciplinas científicas e, organicamente, pelo seu conjunto. Uma 

organização e estruturação conjuntas dos temas e tópicos a serem enfatizados em 

cada etapa também facilitarão ações integradas entre elas. As articulações das 

disciplinas da área do conhecimento são necessárias para a promoção das 

competências gerais, mas isso inclui o desenvolvimento de instrumentos de 

investigação comuns, como conceitos e procedimentos partilhados nas diversas 

áreas das ciências. 
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2.3 BNCC: Habilidade e Competências para o Ensino de Ciências da Natureza 

 

Segundo o que consta no site do Ministério da Educação (MEC) 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br) a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da 

Educação Básica. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da 

educação no País por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e 

desenvolvimento a que todos os alunos têm direito.Nas últimas décadas, muitas 

discussões foram geradas em torno de uma reformulação do currículo educacional 

brasileiro. Entre as principais discussões se destaca a necessidade de implantar na 

educação do país uma base de referência nacional, que venha a atender as escolas 

e os estudantes considerando as particularidades de cada um, mas preservando o 

que há de comum a todos. Assim sendo, desde o ano de 2015 o Ministério da 

Educação (MEC) vem conduzindo o processo de reformulação do currículo escolar, 

instituindo a que, nos próximos anos, norteará os currículos das escolas brasileiras, 

a partir da definição de competências e habilidades essenciais ao pleno 

desenvolvimento dos estudantes em cada etapa da educação básica. 

O documento em análise trata-se da versão mais recente da BNCC para o 

Ensino Médio publicada em 2019, mais precisamente a parte que apresenta a área 

de Ciências da Natureza. A análise deste documento consistiu em identificar no 

referido documento, como a área de Ciências da natureza está organizada e como 

os componentes são articulados entre si. Sobre a estrutura da BNCC para o ensino 

fundamental, ela se organiza em cinco áreas de conhecimentos: linguagens e suas 

tecnologias; matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas 

tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação técnica e profissional 

sendo interdisciplinar, para cada uma destas áreas, foram estabelecidas 

competências específicas que traduzem as dez competências gerais. A BNCC do 

Ensino Médio está organizada por áreas de conhecimento e têm por finalidade 

integrar dois ou mais componentes do currículo, para melhor compreender e 

transformar uma realidade complexa. Essa organização não exclui necessariamente 

as disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios historicamente 

construídos, mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre elas.   Essas 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base
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competências específicas, segundo a Base, viabilizam um movimento curricular que 

visa garantir a articulação entre esses componentes e uma progressão das 

experiências dos estudantes no decorrer da educação básica. 

A BNCC do Ensino Médio prevê como obrigatória, durante os 3 anos, os 

componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Além disso, a Base 

traz em seus pressupostos a flexibilização da organização curricular desta etapa, por 

meio dos itinerários formativos previstos na legislação brasileira. Tal flexibilização 

pretende valorizar o protagonismo juvenil e estimular a interdisciplinaridade. Assim, 

as competências gerais estabelecidas para a Educação Básica orientam tanto as 

aprendizagens essenciais a serem garantidas no âmbito da BNCC do Ensino Médio 

quanto os itinerários formativos a ser ofertados pelos diferentes sistemas, redes e 

escolas. 

O documento do ensino médio, elaborado pelo Ministério da Educação e 

entregue ao Conselho Nacional de Educação para aprovação, apresenta as 

características do novo ensino médio com itinerários formativos, disciplinas diluídas 

em áreas do conhecimento, habilidades sócio emocionais, entre outros, cuja 

formação deve assegurar o desenvolvimento de dez competências gerais, 

articuladas à “[...] construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades 

e na formação de atitudes e valores” (BRASIL, 2018, p. 9). Na BNCC, “[...] 

competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da 

cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 8). Essas dez competências 

gerais da educação básica são apresentadas e podem ser conferidas no documento 

da BNCC (BRASIL, 2018, p. 9-10). 

O ensino médio é a etapa final da educação básica e de acordo com a BNCC 

necessita ser universalizado para melhorar quesitos como a permanência do aluno 

na escola, além de garantir que as necessidades dos estudantes sejam atendidas 

para que os mesmos sintam prazer em estar no ambiente escolar e não considere a 

escola apenas como uma obrigação diária. As Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 4), lançadas pelo MEC, afirmam que 

a base nacional comum será “responsável por orientar a organização, articulação, o 

desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de 

ensino brasileiras”. Mediante o documento a área de “Ciências da Natureza e suas 
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Tecnologias” no ensino médio engloba as disciplinas de física, química e biologia e, 

tem a função de garantir que o aluno relembre e interiorize todos os conceitos 

aprendidos durante o ensino fundamental e seja capaz de relacioná-los com a 

cultura, a história, o ambiente e a sociedade. 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a física se divide em 6 partes: 

Movimentos de objetos e sistemas; Energias e suas transformações; Processos de 

Comunicação e Informação; Eletromagnetismo - materiais e equipamentos; Materiais 

e radiações; Terra e Universo – formação e evolução (MARCONDES, 2018, p. 278), 

a química também se divide em 6 partes. Materiais, propriedades e usos: estudando 

materiais no dia a dia; Transformações dos Materiais na Natureza e no Sistema 

Produtivo: Como Reconhecer Reações Químicas, Representá-las e Interpretá-las; 

Modelos atômicos e moleculares e suas relações com evidências empíricas e 

propriedades dos materiais; Energia nas Transformações Químicas: Produzindo, 

Armazenando e Transportando Energia pelo Planeta; A química de sistemas 

naturais: qualidade de vida e meio ambiente. Obtenção de Materiais e seus 

Impactos Ambientais, A biologia é composta por 6 unidades, sendo elas: vida como 

fenômeno e seu estudo; Biodiversidade: organização, caracterização e distribuição 

dos organismos vivos; Organismo: sistema complexo e autor regulável; 

Hereditariedade: padrões e processos de armazenamento, transmissão e expressão 

de informação; Evolução: padrões e processos de diversificação da vida; 

Ecossistemas: interações organismo-meio. 

As competências e habilidades da BNCC abrangem a melhoria da qualidade 

de vida, segurança, sustentabilidade, diversidade étnica e cultural, para que o aluno 

possa compreender os processos científicos. O estudante também tem que ser 

capaz de relacionar a ciência e a tecnologia, considerando a informática, o 

geoprocessamento, etc., além de ter capacidade para discutir diferentes teorias 

científicas. Para promover as competências e habilidades prevista na BNCC e um 

ensino ativo e significativo para os alunos, é necessário que os conteúdos 22 

transcendam a memorização de nomes, processos e sistemas. É relevante que os 

conteúdos se apresentem ao aluno do Ensino Médio na forma de problemas a 

serem resolvidos, para promover a construção do conhecimento de forma dinâmica. 

Para isso, os professores precisam transpor barreiras que diferencia a Base Comum 

Curricular do currículo escolar. 

Ao compreender sobre a estrutura da BNCC, no qual cabe o questionamento 



30 

se a divisão em itinerários formativos, com ênfase nas habilidades e competências é 

a maneira mais adequada para o currículo do Ensino Médio, observou-se que essa 

divisão não deixa claro, quais são os conteúdos estudados em cada série. No que 

se refere especificamente a BNCC do Ensino Médio e a área de “Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias” percebeu-se que o documento tem a concepção da 

ciência pautado em competências e habilidades para o ato de produzir. Nessa 

lógica, o aluno tem que ser capaz de utilizar a tecnologia e outros meios para 

solucionar problemas, levantar questionamentos, informar e divulgar os 

conhecimentos gerados por meio de produtos, ou seja, é a lógica da ciência pautada 

na ação. Na BNCC, a área de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” não se 

divide em conteúdo, assim como todo o documento, o que nos leva a entender a 

necessidade de adotar as diretrizes curriculares para elaborar a divisão dos 

conceitos presentes na BNCC de acordo com o ano/período do aluno e para a 

elaboração do PPP de cada escola, rede e sistemas de ensino no país. 
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3 METODOLOGIA 

 

A escolha do caminho metodológico que se segue em uma pesquisa é, sem 

dúvida, um momento que assombra, em especial, os jovens pesquisadores(as). Isto 

se deve, entre outras motivações, ao fato de que esta escolha precisa levar o 

pesquisador por veredas que sejam reconhecidas como de valor científico 

(MATTOS, 2010). O presente projeto de pesquisa caracteriza-se como uma 

pesquisa documental e levantamento bibliográfico. Estas perspectivas de pesquisa 

foram escolhidas considerando os objetivos a serem alcançados com este trabalho. 

Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base nos materiais já 

publicados, com objetivo de analisar diversas posições sobre o assunto. A pesquisa 

bibliográfica pode ser desenvolvida em diferentes etapas. Gil (2002, p. 60) diz que 

“[...] qualquer tentativa de apresentar um modelo para o desenvolvimento de uma 

pesquisa bibliográfica deverá ser entendida como arbitrária''. Tanto é que os 

modelos apresentados pelos diversos autores diferem significativamente entre si. 

Para facilitar a compreensão dos procedimentos em uma pesquisa bibliográfica, 

apontamos a seguir alguns passos fundamentais para o seu desenvolvimento: 

a) escolha do tema; b) delimitação do tema e formulação do problema; c) elaboração 

do plano de desenvolvimento da pesquisa; d) identificação, localização das fontes e 

obtenção do material; e) leitura do material; f) tomada de apontamentos; g) redação 

do trabalho. 

Dando seguimento à caracterização da pesquisa, a mesma também se 

caracteriza como uma pesquisa documental. A análise documental, é um 

procedimento que visa compreender, através das análises de diversos documentos 

produzidos pelo homem (BRAVO 1991). Ressaltamos que a pesquisa documental 

implica em trazer para a discussão uma metodologia que é “[...] pouco explorada 

não só na área da educação como em outras áreas das ciências sociais” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 38). O uso de documentos em pesquisa é essencial, pois, a 

riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em 

várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque possibilita ampliar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica 

e sociocultural.  

A pesquisa documental assemelha-se muito com a pesquisa bibliográfica. 

Ambas adotam o mesmo procedimento na coleta de dados. A diferença está, 
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essencialmente, no tipo de fonte que cada uma utiliza. Enquanto a pesquisa 

documental utiliza fontes primárias, a pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

secundárias. O quadro abaixo apresenta alguns tipos de documentos de fontes 

primárias e secundárias, este por sua vez, diferencia as principais fontes utilizadas 

pela pesquisa bibliográfica e documental. (Conforme material disponibilizado pela: 

(Downloads/Unidade 3 Pesquisa Científica.pdf/ Universidade do Sul de Santa 

Catarina). 

 

Quadro 1 - Caracterização de pesquisa 

Fontes Primárias/Pesquisa 
Documental 

Fontes Secundárias/Pesquisa 
Bibliográfica 

Documentos oficiais 
Publicações parlamentares 
Publicações administrativas 

Documentos jurídicos 
Arquivos particulares 

Fontes estatísticas Iconografia 
Fotografias 

Canções folclóricas 
Estátuas 
Cartas 

Autobiografias 
Diários 

Livros 
Boletins 
Jornais 

Monografias, teses e dissertações 
Artigos em fontes de papel e em meio 

eletrônico Revistas 
Material cartográfico 
Anais de congressos 

Relatórios de pesquisa 
Publicações avulsas 

Fonte: Autora (2021) 

 

As etapas utilizadas para a realização de uma pesquisa documental seguem 

as mesmas da bibliografia cá: a) escolha do tema; b) formulação do problema; c) 

identificação, localização das fontes e obtenção do material; d) tratamento dos 

dados coletados; e) tomada de apontamentos; f) redação do trabalho. A pesquisa 

documental pode apresentar algumas vantagens e limitações. Gil (2002, p. 46) 

aponta as seguintes vantagens: a) os documentos consistem em fonte rica e estável 

de dados; b) baixo custo; c) não exige contato com os sujeitos da pesquisa. As 

críticas mais frequentes referem-se à subjetividade no conteúdo registrado e a não 

representatividade. 

Diante do exposto, foram utilizadas como fontes de pesquisas: bibliografias e 

documentos que dessem conta do tema abordado por este trabalho de conclusão de 

curso. A coleta de dados foi feita através destas mesmas fontes de análises. A 

análise foi desenvolvida a partir deste conjunto de análises nas bibliografias e 

documentos pesquisados, como afirma Bardin (2010) “é preciso manter igualmente 
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o rigor de todo o método da pesquisa”, fazendo com que o pesquisador se afaste do 

que Bardina chama de “perigos da compreensão espontânea”. A redação é a última 

etapa da pesquisa bibliográfica. De acordo com a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (2002), deverão ser considerados os seguintes elementos: a) pré-textuais 

b) textuais c) pós-textuais. Os elementos pré-textuais são apresentados antes da 

introdução e, no seu conjunto, ajudam na identificação e utilização do trabalho. Os 

elementos textuais compõem a estrutura do trabalho formando três partes 

logicamente relacionadas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Os elementos 

pós-textuais apresentam informações que complementam o trabalho. 

 

3.1 Coleta de dados 

 

Para os procedimentos de coleta de dados, foi estabelecida a análise 

documental, tendo em vista que, este é um tipo de método que busca compreender 

a realidade socialmente de maneira indireta, através de análises dos diversos tipos 

de documento produzidos pelo homem (BRAVO, 1991). Neste trabalho foi eleita a 

observação sistemática do documento BNCC (Base Nacional Comum Curricular-

2019) como instrumento de coleta de dados, justamente por se tratar de documento 

referência para a reelaboração dos currículos do Ensino Médio das escolas 

brasileiras. A leitura deste documento foi de forma sistematizada, com enfoque na 

área de Ciências da Natureza/Ensino Médio. Dentro dessa área, buscou-se 

identificar as habilidades e competências necessárias a serem desenvolvidas pelos 

estudantes nesta etapa de ensino.  

 

3.2 Quanto aos objetivos 

 
Quanto aos objetivos tem caráter exploratório, tendo em vista que o nível de 

interpretação (LAKATOS; MARCONI, 2001) visa à familiarização, esclarecimento e 

desenvolvimento de ideias através de problemáticas mais exatas, permitindo a 

análise de vários aspectos relacionados ao fenômeno estudado (GIL,1999). Ou seja, 

familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado, de modo que a 
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pesquisa subsequente possa ser concebida com uma maior compreensão, 

entendimento e precisão. 

 
3.3 Quanto a apresentação dos resultados 
 
 Os resultados foram apresentados de forma qualitativamente, através de 

percepções e análises dos dados coletados. Este tipo de abordagem não analisa 

números, mas sim, busca compreender o problema elencado no decorrer do 

trabalho, a partir do aprofundamento de dados não mensuráveis. 

 

3.4 Quanto ao cenário da pesquisa 

 
 Para o desenvolvimento deste trabalho o cenário da pesquisa foram os 

levantamentos em pesquisas bibliográficas e documentais relacionadas ao ensino 

de Ciências da Natureza, à interdisciplinaridade e, por fim, a aproximação das 

teorias interdisciplinares com a efetivação das habilidades e competências propostas 

pela BNCC. 

 

3.5 Quanto às categorias de análises 

 
Foram construídas duas categorias de análises, são elas: 

 
● A importância da interdisciplinaridade nos processos de ensino e 

aprendizagem de modo geral e, em específico, para o ensino de Ciências da 
Natureza. 
 

● Sistematização das habilidades e competências para o ensino de ciências da 
natureza. 

 
Como resultado, elaborou-se um roteiro de circuito interdisciplinar que será 

disponibilizado aos professores do ensino médio para o ensino de Ciências da 

Natureza. O roteiro consiste em passos a serem seguidos como sugestão, a fim de 

proporcionar atividades que contemplem as habilidades e competências propostas 

pela BNCC para o ensino de Ciências da Natureza.  
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4 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo será apresentado o quadro das habilidades e competências 

para o ensino de Ciências da Natureza proposto pela BNCC, bem como, o roteiro 

que será disponibilizado aos professores do Ensino Médio através da divulgação 

eletrônica. 

 

Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
    (continua) 

Competências Habilidades 

1. Analisar fenômenos naturais e 
processos tecnológicos, com base nas 
interações e relações entre matéria e 

energia, para propor ações individuais e 
coletivas que aperfeiçoem processos 

produtivos, minimizem impactos 
socioambientais e melhorem as 

condições de vida em âmbito local, 
Regional e global. 

 

(EM13CNT101) analisar e representar, 
com ou sem o uso de dispositivos e de 

aplicativos 
Digitais específicos, as transformações e 
conservações em sistemas que envolvam 
Quantidade de matéria, de energia e de 
movimento (EM13CNT101) analisar e 

representar, com ou sem o uso de 
dispositivos e de aplicativos 

Digitais específicos, as transformações e 
conservações em sistemas que envolvam 
Quantidade de matéria, de energia e de 

movimento 
Para realizar previsões sobre seus 

Comportamentos em situações cotidianas 
e em processos produtivos que priorizem 

o 
Desenvolvimento sustentável, o uso 
consciente dos recursos naturais e a 

preservação da 
Vida em todas as suas formas. 

(EM13CNT102) realizar previsões, avaliar 
intervenções e/ou construir protótipos de 

Sistemas térmicos que visem à 
sustentabilidade, considerando sua 

composição e os 
Efeitos das variáveis termodinâmicas 

sobre seu funcionamento, considerando 
também 

O uso de tecnologias digitais que 
auxiliem no cálculo de estimativas e no 

apoio à 
Construção dos protótipos. 

(EM13CNT103) utilizar o conhecimento 
sobre as radiações e suas origens para 

avaliar 
As potencialidades e os riscos de sua 
aplicação em equipamentos de uso 

cotidiano, na 
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Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
(continuação) 

 Saúde, no ambiente, na indústria, na 
agricultura e na geração de energia 

elétrica. 
(EM13CNT104) avaliar os benefícios e os 

riscos à saúde e ao ambiente, 
considerando 

A composição, a toxicidade e a 
reatividade de diferentes materiais e 

produtos, como 
Também o nível de exposição a eles, 

posicionando-se criticamente e propondo 
soluções 

Individuais e/ou coletivas para seus usos 
e descartes responsáveis. 

(EM13CNT105) analisar os ciclos 
biogeoquímicos e interpretar os efeitos de 

fenômenos 
Naturais e da interferência humana sobre 

esses ciclos, para promover ações 
individuais e/ 

Ou coletivas que minimizem 
consequências nocivas à vida. 

(EM13CNT106) avaliar, com ou sem o 
uso de dispositivos e aplicativos digitais, 

Tecnologias e possíveis soluções para as 
demandas que envolvem a geração, 

O transporte, a distribuição e o consumo 
de energia elétrica, considerando a 

Disponibilidade de recursos, a eficiência 
energética, a relação custo/benefício, as 
Características geográficas e ambientais, 

a produção de resíduos e os impactos 
Socioambientais e culturais. 

(EM13CNT107) realizar previsões 
qualitativas e quantitativas sobre o 

funcionamento 
De geradores, motores elétricos e seus 

componentes, bobinas, transformadores, 
pilhas, 

Baterias e dispositivos eletrônicos, com 
base na análise dos processos de 

transformação 
E condução de energia envolvidos – com 
ou sem o uso de dispositivos e aplicativos 
Digitais –, para propor ações que visem a 
sustentabilidade. 
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Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
(continuação) 

2.Analisar e utilizar interpretações sobre 
a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, 
realizar previsões sobre o funcionamento 

E a evolução dos seres vivos e do 
Universo, e fundamentar e defender 

Decisões éticas e responsáveis. 
 

(EM13CNT201) analisar e discutir 
modelos, teorias e leis propostos em 

diferentes épocas 
E culturas para comparar distintas 
explicações sobre o surgimento e a 

evolução da Vida, 
Da Terra e do Universo com as teorias 

científicas aceitas atualmente. 
(EM13CNT202) analisar as diversas 

formas de manifestação da vida em seus 
diferentes 

Níveis de organização, bem como as 
condições ambientais favoráveis e os 

fatores 
Limitantes a elas, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como 

softwares 
De simulação e de realidade virtual, entre 

outros). 
(EM13CNT203) avaliar e prever efeitos 
de intervenções nos ecossistemas, e 

seus 
Impactos nos seres vivos e no corpo 

humano, com base nos mecanismos de 
manutenção 

Da vida, nos ciclos da matéria e nas 
transformações e transferências de 

energia, 
Utilizando representações e simulações 
sobre tais fatores, com ou sem o uso de 
Dispositivos e aplicativos digitais (como 
softwares de simulação e de realidade 

virtual, 
Entre outros). 

(EM13CNT204) elaborar explicações, 
previsões e cálculos a respeito dos 

movimentos 
De objetos na Terra, no Sistema Solar e 

no Universo com base na análise das 
interações 

Gravitacionais, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como 

softwares 
De simulação e de realidade virtual, entre 

outros). 
(EM13CNT205) interpretar resultados e 

realizar previsões sobre atividades 
experimentais, 

Fenômenos naturais e processos 
tecnológicos, com base nas noções de 

probabilidade e 
Incerteza, reconhecendo os limites 

explicativos das ciências.  
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Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
(continuação) 

 EM13CNT206) discutir a importância da 
preservação e conservação da 

biodiversidade, 
Considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação 
Humana e das políticas ambientais para 

a garantia da sustentabilidade do planeta. 
(EM13CNT207) identificar, analisar e 
discutir vulnerabilidades vinculadas às 

vivências 
E aos desafios contemporâneos aos 
quais as juventudes estão expostas, 

considerando 
Os aspectos físico, psicoemocional e 
social, a fim de desenvolver e divulgar 

ações de 
Prevenção e de promoção da saúde e do 

bem-estar. 
(EM13CNT208) aplicar os princípios da 

evolução biológica para analisar a história 
Humana, considerando sua origem, 

diversificação, dispersão pelo planeta e 
diferentes 

Formas de interação com a natureza, 
valorizando e respeitando a diversidade 

étnica e 
Cultural humana. 

(EM13CNT209) analisar a evolução 
estelar associando-a aos modelos de 

origem e 
Distribuição dos elementos químicos no 
Universo, compreendendo suas relações 

com as 
Condições necessárias ao surgimento de 

sistemas solares e planetários, suas 
estruturas 

E composições e as possibilidades de 
existência de vida, utilizando 

representações e 
Simulações, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais (como 
softwares de 

Simulação e de realidade virtual, entre 
outros). 
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Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
(continuação) 

3.Investigar situações-problema e avaliar 
aplicações do conhecimento científico 
E tecnológico e suas implicações no 
mundo, utilizando procedimentos e 

Linguagens próprios das Ciências da 
Natureza, para propor soluções que 

Considerem demandas locais, regionais 
e/ou globais, e comunicar suas 

Descobertas e conclusões a públicos 
variados, em diversos contextos 

E por meio de diferentes mídias e 
tecnologias digitais de informação e 

Comunicação (TDIC). 
 

(EM13CNT301) construir questões, 
elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar 
Instrumentos de medição e representar e 
interpretar modelos explicativos, dados 

e/ou 
Resultados experimentais para construir, 

avaliar e justificar conclusões no 
enfrentamento 

De situações-problema sob uma 
perspectiva científica. 

(EM13CNT302) comunicar, para públicos 
variados, em diversos contextos, 

resultados de 
Análises, pesquisas e/ou experimentos, 
elaborando e/ou interpretando textos, 

gráficos, 
Tabelas, símbolos, códigos, sistemas de 
classificação e equações, por meio de 

diferentes 
Linguagens, mídias, tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC), de 
modo 

A participar e/ou promover debates em 
torno de temas científicos e/ou 

tecnológicos de 
Relevância sociocultural e ambiental. 
(EM13CNT303) interpretar textos de 
divulgação científica que tratem de 

temáticas das 
Ciências da Natureza, disponíveis em 

diferentes mídias, considerando a 
apresentação dos 

Dados, tanto na forma de textos como em 
equações, gráficos e/ou tabelas, a 

consistência 
Dos argumentos e a coerência das 

conclusões, visando construir estratégias 
de seleção 

De fontes confiáveis de informações. 
(EM13CNT304) analisar e debater 

situações controversas sobre a aplicação 
de 

Conhecimentos da área de Ciências da 
Natureza (tais como tecnologias do DNA, 

Tratamentos com células-tronco, 
neurotecnologias, produção de 

tecnologias de defesa, 
Estratégias de controle de pragas, entre 

outros), com base em argumentos 
consistentes, 

Legais, éticos e responsáveis, 
distinguindo diferentes pontos de vista. 
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Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
(continuação) 

 (EM13CNT305) investigar e discutir o uso 
indevido de conhecimentos das Ciências 
Da Natureza na justificativa de processos 
de discriminação, segregação e privação 

De direitos individuais e coletivos, em 
diferentes contextos sociais e históricos, 

para 
Promover a equidade e o respeito à 

diversidade. 
(EM13CNT306) avaliar os riscos 

envolvidos em atividades cotidianas, 
aplicando 

Conhecimentos das Ciências da 
Natureza, para justificar o uso de 

equipamentos e 
Recursos, bem como comportamentos de 
segurança, visando à integridade física, 
Individual e coletiva, e socioambiental, 
podendo fazer uso de dispositivos e 

aplicativos 
Digitais que viabilizem a estruturação de 

simulações de tais riscos. 
(EM13CNT307) analisar as propriedades 
dos materiais para avaliar a adequação 

de seu 
Uso em diferentes aplicações (industriais, 

cotidianas, arquitetônicas ou 
tecnológicas) e/ 

Ou propor soluções seguras e 
sustentáveis considerando seu contexto 

local e cotidiano. 
(EM13CNT308) investigar e analisar o 

funcionamento de equipamentos elétricos 
e/ou 

Eletrônicos e sistemas de automação 
para compreender as tecnologias 

contemporâneas 
E avaliar seus impactos sociais, culturais 

e ambientais. 
(EM13CNT309) analisar questões 

socioambientais, políticas e econômicas 
relativas 

À dependência do mundo atual em 
relação aos recursos não renováveis e 

discutir 
A necessidade de introdução de 
alternativas e novas tecnologias 

energéticas e de 
Materiais, comparando diferentes tipos de 

motores e processos de produção de 
novos 

Materiais. 
(EM13CNT310) investigar e analisar os  
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Quadro 2 - Habilidades e competências presentes na BNCC/2019 
(conclusão) 

 efeitos de programas de infraestrutura e 
Demais serviços básicos (saneamento, 

energia elétrica, transporte, 
telecomunicações, 

Cobertura vacinal, atendimento primário à 
saúde e produção de alimentos, entre 

outros) 
E identificar necessidades locais e/ou 

regionais em relação a esses serviços, a 
fim de 

Avaliar e/ou promover ações que 
contribuam para a melhoria na qualidade 

de vida e nas 
Condições de saúde da população. 

Fonte: Autora (2021) 

4.1 Tabela com as Habilidades e Competências 

 

Tabela 2 de habilidade e competências da BNCC/2019, das páginas 553 a 560. 

 

4.2 Proposta de roteiro Interdisciplinar: Circuitos 

 

Os circuitos são utilizados em várias áreas da educação básica, circuitos que 

desenvolvem habilidades motoras, psicomotricidade, habilidades cognitivas e entre 

outras, alguns exemplos de circuitos são utilizados para desenvolver novas 

metodologias para o ensino aprendizagem. 

A utilização de circuitos no desenvolvimento de atividades no Ensino Médio/ 

Ciências da Natureza, pode trazer conhecimentos diversos para os alunos, pois, 

parte-se do ponto onde os alunos realizam o desenvolvimento do circuito, desde o 

planejamento até conclusão participando de todas as etapas. Portanto, os circuitos 

de atividades são uma forma interdisciplinar onde o aluno aprende a partir das 

próprias vivências. 

A interdisciplinaridade nas aulas de Ciências da Natureza, não pode estar 

somente relacionada ao professor trazer algo novo, mas, integrar as disciplinas 

relacionando-as aos conteúdos. A união das disciplinas resulta em aulas mais 
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dinâmicas e contextualizadas, onde o aluno é capaz de compreender a importância 

dos conteúdos abordados na sala de aula.  

A interdisciplinaridade é uma temática que é compreendida como uma forma 

de trabalhar em sala de aula, no qual se propõe um tema com abordagens em 

diferentes disciplinas. É compreender, entender as partes de ligação entre as 

diferentes áreas de conhecimento, unindo-se para transpor algo inovador, abrir 

sabedorias, resgatar possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca 

constante de investigação, na tentativa de superação do saber. O trabalho 

interdisciplinar precisa “[...] partir da necessidade sentida pelas escolas, professores 

e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma 

disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 

1999, p. 88-89). 

Deste modo, pensou-se na elaboração de um circuito interdisciplinar a fim de 

proporcionar momentos de trocas e construção de novos conhecimentos, a partir do 

eixo norteador “Ensino de Ciências da Natureza” com base nas habilidades e 

competências no intuito de construir um conceito de conhecimento com a visão de 

totalidade, onde, os alunos possam perceber que o mundo onde estão inseridos é 

composto de vários fatores e que, as somas de todos estes fatores formam uma 

complexidade. Demonstrando assim que a utilização de práticas metodológicas e 

estratégicas podem dinamizar o trabalho pedagógico promovendo o 

desenvolvimento intelectual, físico e emocional dos alunos, auxiliando-os na 

construção como sujeito em sua integralidade, isto é, como ser social pleno.  

 

4.3 O Circuito 
 

A ideia deste circuito interdisciplinar é trabalhar com a área da Ciências da 

Natureza, procurando desenvolver as habilidades e competências propostas pela 

BNCC. Inicialmente o professor (a) dividirá a turma em três grupos. Cada grupo será 

responsável por uma temática. A partir de então, os alunos se organizarão para 

desenvolver as atividades e, ao final, acontece a socialização entre os colegas.  

Para exemplificar, pensou-se no seguinte roteiro: 
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Quadro 3 - Grupo 01: Atividade de biologia 

Competência Habilidades 

2.Analisar e utilizar interpretações sobre 
a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, 
realizar previsões sobre o 

funcionamento 
E a evolução dos seres vivos e do 

Universo, e fundamentar e defender 
Decisões éticas e responsáveis. 

 

(EM13CNT205) interpretar resultados e 
realizar previsões sobre atividades 

experimentais, 
Fenômenos naturais e processos 

tecnológicos, com base nas noções de 
probabilidade e 

Incerteza, reconhecendo os limites 
explicativos das ciências 

Fonte: Autora (2021) 

4.3.1 Simulando o processo de Osmose 

 

I. Objetivo: Facilitar a compreensão da osmose por meio de uma prática, onde é 

possível perceber a passagem da água por membranas semipermeáveis da batata. 

 

II. Materiais  

 

•2 Batatas cruas; 

•Sal; 

•Açúcar; 

•1 Colher de Café; 

•Guardanapos de papel; 

•Faca de plástico; 

•5 Pratos descartáveis; 

•Caneta Marcadora. 

 

III. Procedimento 

 

 1.Com a faca, corte as batatas ao meio de forma que você obtenha quatro metades; 

2.Pegue a colher de café e faça um buraco em três metades, sendo que uma 

metade fique intacta; 

3.Com os guardanapos, seque bem as metades da batata; 
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4.Pegue três pratos e marque-os com a caneta, escrevendo em cada um “açúcar”, 

“sal” e “controle”. Marque os outros dois pratos com “açúcar” e “sal”, 

respectivamente; 

5.Com os pratos limpos e secos, coloque uma metade de batata em cada prato, de 

forma que os buracos fiquem voltados para cima; 

6.Na metade que ficar no prato marcado com “açúcar” coloque uma colher de café 

de açúcar, e na metade que ficar no prato marcado com “sal” coloque uma colher de 

café de sal; 

7.No prato em que estiver escrito “controle”, coloque apenas a metade da batata, 

sem adicionar sal ou açúcar; 

8. Em um dos pratos que restaram coloque uma colher de café de açúcar; e no outro 

prato, coloque uma colher de café de sal; 

9.Peça que os alunos observem e façam anotações. 

 

Figura 1 – Atividade de Biologia 

 
Fonte: Paula Loured (2020) 

 
IV. Questões: 

 

1.De onde veio a água que surgiu nas batatas que continham o sal e o açúcar? 

2.Alguma das batatas mudou de cor ou consistência? 

3.Por que na batata controle não aconteceu nada? 

4.Há água nos pratinhos ou apenas dentro dos buracos onde foram adicionados 

/açúcar e sal? 

 

Referências: 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/observando-osmose-

batatas.htm: Acesso 29 março 2021. 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/observando-osmose-batatas.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/observando-osmose-batatas.htm


45 

Quadro 4 - Grupo 2: Atividade de física 

Competência Habilidades 

3.Investigar situações-problema e 
avaliar aplicações do conhecimento 

científico 
E tecnológico e suas implicações no 
mundo, utilizando procedimentos e 

Linguagens próprios das Ciências da 
Natureza, para propor soluções que 

Considerem demandas locais, regionais 
e/ou globais, e comunicar suas 

Descobertas e conclusões a públicos 
variados, em diversos contextos 

E por meio de diferentes mídias e 
tecnologias digitais de informação e 

Comunicação (TDIC) 

EM13CNT301) construir questões, 
elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar 
Instrumentos de medição e representar 

e interpretar modelos explicativos, 
dados e/ou 

Resultados experimentais para 
construir, avaliar e justificar conclusões 

no enfrentamento 
De situações-problema sob uma 

perspectiva científica. 

Fonte: Autora (2021) 

4.3.2 Gaiola de Celular 

 

I. Objetivo Observar o princípio da gaiola de Faraday. 

 

II. Materiais  

 

•Papel alumínio; 

•02 celulares em funcionamento. 

 

III. Procedimento 

 

1.Embrulhar um dos celulares com o papel alumínio, tomando cuidado para não 

deixar nenhum orifício, observando para que o celular não esteja no modo 

silencioso; 

2.Tomar o outro celular e ligar para o celular embrulhado e observar o que ocorreu 
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Figura 2 – Atividade de Física 

 
Fonte: Manual do Mundo (2014) 

 
IV. Questões: 

1.Por que o celular não é capaz de receber nenhuma ligação? 

2.Qual é a natureza das ondas recebidas pelo celular durante a realização de uma 

ligação? Justifique sua resposta 

 

Referências: 

Atividades experimentais para o ensino de Ciências Exatas / Maria Madalena 

Dullius, Marli Teresinha Quartieri (Org.) - Lajeado: Ed. da Univates, 

2015.https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/142/pdf_142.pdf: 

Acesso 29 mar 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.univates.br/editora-univates/media/publicacoes/142/pdf_142.pdf
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Quadro 5 - Grupo 3: Atividade de Química 

Competência Habilidades 

 
1. Analisar fenômenos naturais e 

processos tecnológicos, com base nas 
interações e relações entre matéria e 

energia, para propor ações individuais e 
coletivas que aperfeiçoem processos 

produtivos, minimizem impactos 
socioambientais e melhorem as 

condições de vida em âmbito local, 
Regional e global. 

 

EM13CNT102) realizar previsões, 
avaliar intervenções e/ou construir 

protótipos de 
Sistemas térmicos que visem à 

sustentabilidade, considerando sua 
composição e os 

Efeitos das variáveis termodinâmicas 
sobre seu funcionamento, considerando 

também 
O uso de tecnologias digitais que 

auxiliem no cálculo de estimativas e no 
apoio à 

Construção dos protótipos. 

Fonte: Autora (2021) 

4.3.3 Extintor de Incêndio 

 
I. Objetivo: O experimento tem por objetivo a construção de um extintor de incêndio 

caseiro, que visa apresentar aos alunos conceitos sobre reações químicas entre 

ácidos e bases, empregando reagentes de seu cotidiano, como o vinagre e o 

bicarbonato de sódio. 

 

II. Materiais  

•Frasco de refrigerante de 600 ml; 

•. Um tubo de conta-gotas; 

•. Um tubo de ensaio de 35 ml; 

•450 ml de vinagre; 

•Bicarbonato de sódio (NaHCO3)  

 

III. Procedimento  

1.Com o auxílio de um estilete, fure a tampa do frasco de refrigerante de 600 ml, no 

mesmo diâmetro do tubo do conta-gotas que será utilizado.  

2.Introduza o tubo do conta-gotas no orifício criado na tampa do frasco de 

refrigerante. O tubo do conta-gotas pode ser mais bem fixado com o uso de uma fita 

de teflon ao seu redor, antes de inseri-lo na tampa. 
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3.No litro de refrigerante, coloque 450 ml de vinagre e, no tubo de ensaio, adicione o 

bicarbonato de sódio de modo que o vinagre fique em torno de 2 cm abaixo da borda 

do tubo (como mostra a Figura 1). 

 

Obs.: Tenha cuidado para que o bicarbonato de sódio não entre em contato 

com o vinagre, pois isso dará início imediato à reação química. 

 
Figura 3 – Atividade de Química 

 
Fonte: Autora (2021) 

 
4.Em seguida, feche o frasco de refrigerante com a tampa, do item 3, apertando 
bem. 
5.Tampe o furo de saída do conta-gotas (item 3) com o dedo indicador e balance 

vigorosamente o sistema, com o objetivo de provocar a reação química (vinagre e o 

bicarbonato de sódio). 

6.Em seguida, incline o sistema (extintor) para baixo, dirigindo-o para a região que 

você deseja atingir e tire o dedo da tampa, liberando assim a saída do líquido 

(Figura 3). 
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Figura 4 - Atividade de Química 

 
Fonte: Autora (2021) 

 
IV. Questões: 
 
1.Qual é a equação química responsável pelo jato observado? 

2.O gás produzido na reação aumenta a pressão interna ou externa no sistema? 

Justifique sua resposta. 

 
Referências: 

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO Secretaria de Educação Secretaria 

Adjunta de Educação Profissional e Integral. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO 

ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS. 

Disponível em: http://www.iema.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/Caderno-de-

Atividades-Experimentais_FINAL1-1.pdf: Acesso 29 mar 2021. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso (TCC) foi escrito com intuito de analisar 

de que forma a interdisciplinaridade contribui na execução das habilidades e 

competências propostas para o ensino de Ciências da Natureza na BNCC.  

Considerando que a interdisciplinaridade é um assunto amplo e complexo, no que 

diz respeito às práticas educacionais, principalmente no que se refere ao ensino de 

ciências, realizamos este trabalho para nortearmos atividades futuras como 

educadores. Percebe-se que um trabalho interdisciplinar, antes de garantir 

associação temática entre diferentes disciplinas, ação possível, mas não 

imprescindível, deve buscar unidade em termos de prática docente, ou seja, 

independentemente dos temas/assuntos tratados em cada disciplina isoladamente. 

A proposta apresentada para o ensino de ciências da natureza está centrada no 

trabalho permanentemente voltado para o desenvolvimento de competências e 

habilidades presentes da BNCC. Com a interdisciplinaridade, primeiramente pelo 

conhecimento recuperar sua totalidade e complexidade; os professores pela 

necessidade de melhorarem sua interação com os colegas e repensar sua prática 

docente; os alunos por estarem em contato com o trabalho em grupo, tendo o ensino 

voltado para compreensão do mundo que os cerca e; por fim a escola, que tem sua 

proposta pedagógica refletida a todo instante e ganham como grandes parceiros a 

comunidade, porque o entendimento do mundo que está inserido os alunos, parte do 

princípio de se ouvir também a comunidade. Portanto, a interdisciplinaridade na 

escola vem complementar as disciplinas, criando no conceito de conhecimento uma 

visão de totalidade, onde os alunos possam perceber que o mundo onde estão 

inseridos é composto de vários fatores, que a soma de todos forma uma 

complexidade. Ao final do trabalho, esperou-se compreender de que forma a 

interdisciplinaridade contribui nas aulas de Ciências do Ensino Médio. Bem como, 

procurou-se fornecer reflexões teóricas epistemológicas acerca desta temática aos 

professores que atuam na rede básica de ensino, proporcionando assim, subsídios 

teóricos de caráter metodológicos, entrelaçados às habilidades e competências 

contidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
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