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O ensino de ciências da natureza ao longo da sua história teve mudanças significativas para a 

educação, porém, ainda não ocorreram mudanças significativas na prática em sala de aula, que 

diversas vezes ainda não conseguiram ultrapassar o método tradicional de ensino, em que os 

professores ainda se prendem ao livro didático, com aulas meramente expositivas, com 

atividades prontas não vinculando as teorias com atividades práticas, gerando uma passividade 

nos alunos em relação à sua aprendizagem. Com base neste cenário no ensino de Ciências surgiu 

este projeto como objetivo geral de investigar as práticas pedagógicas no ensino de ciências da 

natureza utilizadas por professores dos anos iniciais do ensino fundamental em escolas públicas 

da zona urbana no Município de Cruz das Almas-BA, seguindo dos objetivos específicos: 

Compreender qual a concepção de ensino de ciências os professores explicitam; Identificar qual 

a área disciplinar do ensino de ciências da natureza os professores mais trabalham em sala de 

aula; Identificar quais estratégias e recursos didáticos os professores utilizam no ensino de 

ciências da natureza.   Este é um trabalho de natureza qualitativa, em que será utilizado como 

instrumentos de coleta de dados um questionário que terá com finalidades conhecer o perfil do 

professor, da aplicação de conteúdos em sala, das metodologias de ensino e processos 

avaliativos. Desta forma pretendem-se repensar sobre as práticas pedagógicas no ensino de 

ciências realizadas na rede pública do Ensino Fundamental anos iniciais no município de Cruz 

das Almas BA, dessa maneira espera-se obter um panorama geral das práticas pedagógicas em 

Ciências no município, de modo a refletir sobre processos de melhoria do ensino e 

aprendizagem dos alunos (as) nas aulas de ciências. 
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