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Introdução 

A experimentação nas aulas de Ciências é vista como uma possibilidade de enriquecer a 

aprendizagem dos estudantes, principalmente nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. 

Nessa perspectiva, pesquisas comprovam que no ensino de Ciências, as aulas que envolvem 

experimentos facilitam a aprendizagem dos alunos e as tornam mais significativas, constituindo 

momentos particularmente ricos no processo de ensino-aprendizagem (FONSECA; FONSECA; 

VALOIS; 2016). Um importante aspecto de um experimento é o desafio cognitivo que ele 

propicia aos alunos, de modo que esses alunos devem buscar estabelecer conexões entre a 

atividade em questão e os conhecimentos conceituais já trabalhados teoricamente (NUNES, 

2016). Diferentemente de uma demonstração em que o professor faz todas as etapas experimentais 

e os alunos são limitados a observar, um experimento prioriza a participação dos alunos 

oferecendo-lhes protagonismo. Destaca-se ainda a relevância da discussão atrelada à atividade 

experimental realizada, para que haja um maior valor investigativo que desperte a curiosidade dos 

alunos (NUNES, 2016). Visto que a experimentação em ensino de Ciências desperta aspectos e 

qualidades como a curiosidade, investigação, autonomia, pensamento crítico e cooperação, 

percebe-se a importância dessas atividades como ferramenta de ensino e seus resultados na 

construção do conhecimento. 

Portanto, o objetivo desse estudo foi aplicar experimentos como atividades práticas 

complementar, contribuindo com o desenvolvimento e habilidades dos alunos, como a percepção 

e o questionamento. 

 

Material e Métodos 

O presente estudo faz parte das ações do Projeto intitulado “Vivências Formativas” desenvolvido 

pelo Programa Residência Docente em Ensino de Ciências – ReDEC/UFPE, o qual possui como 

meta produzir oficinas para os alunos, com intuito de auxiliar os docentes de ciências da escola. 

Esta oficina foi desenvolvida na Escola Municipal Djalma Souto Maior Paes, na cidade de Glória 

do Goitá /PE, realizada com a turma do 6º ano do Ensino Fundamental.  

A oficina consistiu em realizar experimentos já existentes na literatura abordando o método de 

ensino por investigação. As atividades ocorreram em 4 horas, cujas temáticas trabalhadas foram 

propriedades do ar, água e solo, conteúdos no qual os estudantes já haviam estudado ao longo do 

ano letivo. Para isso, foram elaboradas quatro atividades experimentais, sendo duas para cada eixo 

de forma que atendessem as características de atividade empírica investigativa. No momento 

inicial foi realizado um embasamento teórico sobre as temáticas para os alunos resgatarem os 

conhecimentos prévios sobre os conteúdos, em seguida uma problematização para gerar 

hipóteses, realização das experimentações, acompanhamento e discussão dos resultados gerando 

assim uma aprendizagem significativa. Os experimentos realizados foram: água que anda, onde 

os materiais consistiram em água, corante, dois copos descartáveis e uma folha de papel toalha; 
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tensão superficial, onde os materiais utilizados foram água, um copo descartável, glitter, agulha e 

detergente; propriedades do solo, os alunos receberam três amostras de solo cujas partículas 

apresentavam diferentes aspectos, com isso os mesmos separaram os diferentes tipos de solo e os 

classificaram de acordo com o tamanho das partículas; propriedades do ar, os alunos receberam 

dois recipientes de plástico contendo água quente e água gelada,  uma garrafa pet com uma bexiga. 

Nesse experimento buscou-se discutir a agitação das moléculas do oxigênio quando submetidas a 

diferentes temperaturas. Após a realização dos experimentos, houve o debate sobre cada um deles. 

 

Resultados e Discussão 

Foi perceptível durante as atividades que houve grande envolvimento dos alunos em todas as 

etapas. Os grupos participaram de maneira ativa levantando questionamentos acerca do que 

ocorria durante os experimentos, tornando o processo de ensino e aprendizagem mais instigante. 

O levantamento de hipóteses dos alunos buscando responder os questionamentos sobre os 

experimentos também contribuiu de maneira muito significativa de modo que os conceitos 

científicos trabalhados foram compreendidos com mais clareza e os estudantes tiveram a 

oportunidade de pôr em prática os conceitos teóricos estudados. Como um dos produtos das 

atividades, os grupos elaboraram ainda cartazes relatando suas experiências e aprendizado obtido 

ao longo das atividades. A experimentação apresentou características singulares, levando aos 

alunos a capacidade de reflexão, problematização, interdisciplinaridade e relações ao cotidiano 

vivido por cada indivíduo, com isso foi claro observar que os estudantes se sentiram muito 

satisfeitos em participar de maneira mais ativa nas atividades propostas. 

Com o debate, os alunos puderam ainda expressar suas dúvidas sobre as temáticas e debater entre 

si sobre as experimentações, tornando o momento mais dinâmico e trabalhando o trabalho em 

conjunto, o que é bastante relevante para a formação dos indivíduos.  

 

Considerações Finais 

A realização de atividades experimentais no ensino de Ciências com uma abordagem do ensino 

por investigação é uma proposta eficiente a ser trabalhada, que desperta a curiosidade e 

proporciona aos alunos o desenvolvimento do seu pensamento crítico e reflexivo, possibilitando 

ainda o encantamento científico. A proposta da experimentação para ser trabalhada com os alunos 

vai depender muito da habilidade do docente, porém para que os resultados sejam alcançados a 

proposta precisa ser elaborada dentro de uma perspectiva construtivista. 
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