
 

 

 

CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUIIICCCÕÕÕEEESSS   PPPAAARRRAAA   

AAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAÇÇÇÃÃÃOOO   EEE   OOO   

DDDEEESSSEEENNNVVVOOOLLLVVVIIIMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEE      

FFFEEEIIIRRRAAASSS   DDDEEE      

CCCIIIÊÊÊNNNCCCIIIAAASSS   

NNNAAASSS   SSSÉÉÉRRRIIIEEESSS      

IIINNNIIICCCIIIAAAIIISSS   

   

   

   

   

NNNaaayyyrrraaa   LLLuuucccaaasss   PPPaaaooollliii   

PPPeeennnhhhaaa   SSSooouuuzzzaaa   SSSiiilllvvvaaa   



 

 

1 

 

 

 

 

Equipe técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização: Penha Souza Silva e 

Nayra Lucas Paoli 

Pesquisa e redação: Nayra Lucas Paoli 

Revisão: Penha Souza Silva 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

Agradecimento 

 

 

 

 

 

 

 

Este material é fruto de um trabalho entre professores das 
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visitadas, contribuíram para a minha formação e, sem 
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A ciência é um processo e não apenas um produto 

acumulado em forma de teorias ou modelos e é necessário 

levar para os alunos esse caráter dinâmico e perecedouro 

dos saberes científicos, conseguindo que percebam sua 

transitoriedade e sua natureza histórica e cultural, que 

compreendam as relações entre o desenvolvimento da 

ciência, a produção tecnológica e a organização social, 

entendendo, portanto, o compromisso da ciência com a 

sociedade, em vez de neutralidade. 

 

Ensinar ciências não deve ter como meta apresentar para os 

alunos os produtos da ciência como saberes acabados e 

definitivos. (...)Pelo contrário, a ciência deve ser ensinada 

como um saber histórico e provisório, tentando fazer com 

que os alunos participem, de algum modo, no processo de 

elaboração do conhecimento científico, com suas dúvidas e 

incertezas e isso, também, requer deles uma forma de 

abordar o aprendizado como um processo construtivo, de 

busca de significados e interpretação, em vez de reduzir a 

aprendizagem a um processo repetitivo ou de reprodução de 

conhecimentos “pré-cozidos”, prontos para o consumo. 

(CRESPO; POZO, 2009, p.21) 
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Cara professora e caro professor, 

 

Sou professora das séries iniciais desde 2006, quando iniciei a minha 

caminhada docente ministrando aulas para alunos do 3º ano 5º ano do Ensino 

Fundamental. Mas meu contato com o magistério, na verdade, se deu antes 

mesmo desse período, pois minha vivência na área educacional iniciou-se na 

época em que cursei e estagiei no Curso Normal, em 1998.  

 

Como você sempre busco encontrar novas informações que possam 

responder às indagações que surgem todos os dias em nossa prática. Por isso, 

sempre procurei me atualizar por meio de cursos de formação continuada na área 

da educação. O produto que você tem em mãos agora é fruto de um desses 

trabalhos e resultado de uma pesquisa realizada no Mestrado Profissional em 

Educação e Docência intitulada: Orientações didáticas para a realização de uma 

feira e mostras nas séries iniciais a partir das concepções dos professores. 

 

O tema deste estudo partiu da minha “acanhada” experiência com feiras e, 

também, das minhas indagações sobre como realizar um evento de tamanha 

magnitude com alunos das séries iniciais de forma que esse fosse relevante para 

a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades dos alunos envolvidos neste 

processo. Antes mesmo de ter contato com os dados dos professores que 

participaram deste trabalho, busquei informações sobre o referido tema 

relacionado às séries iniciais da Educação Básica, e pasmem, a dificuldade de 

encontrar referências e indicações foi inegável. 
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Feiras e mostras são eventos normalmente realizados no ambiente escolar, porém 

o número de produções acadêmicas sobre esse tipo de trabalho ainda é pequeno, 

em específico nas séries iniciais do Ensino Fundamental. A percepção dos 

professores e o seu papel no referido evento é pouco abordada, visando, muitas 

vezes, a divulgação apenas de seus resultados. (Trecho da dissertação da 

pesquisadora1) 

 

Minha intenção com este produto, além de partilhar informações sobre a 

organização de eventos como feiras ou mostras nas escolas, é, também, de levá-

los a uma reflexão sobre a organização dessa atividade nas séries iniciais.  

 

Espero, portanto, que este material seja uma fonte para o trabalho que irá 

realizar e que as reflexões aqui trazidas possam contribuir e fortalecer as suas 

formas de atuação com o grupo de alunos envolvidos. 

 

Forte abraço, 

 

Nayra Lucas Paoli 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 PAOLI, Nayra Lucas. Orientações didáticas para a realização de uma Feira de Ciências nas séries iniciais a 

partir das contribuições dos professores. Belo Horizonte: UFMG, 2017. Dissertação. (Mestrado em Educação 

e Docência). Universidade Federal de Minas Gerais. 2017. 
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Organização 

 

O conteúdo que apresento surgiu das minhas inquietações sobre o tema: 

“feiras e mostras nas séries iniciais”. Inquietações que caminhavam desde o 

porquê que é importante realizar um trabalho como esse no Ensino Fundamental I, 

passando pela dúvida de como organizar e desenvolver as atividades de forma 

que essas sejam relevantes à aprendizagem, chegando, até mesmo, na 

indagação: “Será que é o professor que conduz todo o processo ou o aluno está 

presente em algum momento dessa organização?”. 

 

A fim de buscar responder e compreender tais inquietações realizamos uma 

pesquisa com 30 professores de três instituições de ensino na cidade de Belo 

Horizonte.  

 

A escolha das instituições ocorreu pelas seguintes justificativas: 

 

1º - As instituições de ensino pertenciam à diferentes redes (uma escola da 

rede estadual, uma da rede municipal e uma da rede particular) porque 

prezou-se neste trabalho pela heterogeneidade, ou seja, as experiências 

compartilhadas por diferentes realidades educacionais possibilitam o alcance 

de mais educadores. 

 

2º - As escolas abordadas apresentavam como tema de trabalho feiras e 

mostras, informação relevante à compreensão dos tipos de trabalhos que 

podem ser desenvolvidos em cada evento. 

 

3º - Por fim, acreditamos que se torna necessário esclarecer que tais escolas 

foram selecionadas, também, porque incluem em seu calendário letivo os  

 



 

 

7 

 

 

 

eventos em questão; situação que ainda não acontece de forma efetiva em 

algumas instituições de ensino. 

 

Este e-book apresenta sugestões sobre o desenvolvimento e organização de 

etapas de uma feira ou mostra de Ciências nas séries iniciais da Educação 

Básica. 

 

O objetivo deste material é compartilhar informações sobre essa organização 

em diferentes realidades educacionais, uma vez que, realidades com 

características distintas podem agregar mais sugestões ao processo. 

 

Foi possível notar, ao longo desta produção, que não há uma uniformidade 

no desenvolvimento destes eventos nas instituições. Fato que enriquece 

substancialmente o trabalho, uma vez que confere à escola as suas 

particularidades e a sua identidade de trabalho. 

 

Portanto, esperamos que fique claro dois pontos: que este material não se 

refere a uma “receita” sobre como fazer (organizar e desenvolver) uma feira de 

ciências ou mostra na escola; e que as informações apontadas tratam-se de um 

“recorte” de três realidades educacionais, podendo assim, diferir em alguns 

aspectos e contribuir em outros em sua prática.  

 

“Sem dúvida, nós homens, mulheres, e, sobretudo os 
intelectuais, precisam de ideias para compreender o mundo. 
Mas se estas ideias se transformam em modelos, ou seja, se 
não aplicadas criativamente à realidade, corremos o risco de 
considera-las como a realidade. Assim passa a ser o concreto 
que deve adaptar às ideias e não o contrário. Cairíamos no  
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que eu chamaria de hegelianismo vulgar: pensar que a ideia é 
a realidade e que esta não é senão o desenvolvimento 
daquela através dos conceitos”. (FREIRE, 1985, p.40) 

 

O conteúdo a seguir é, na verdade, uma base ao esclarecimento de dúvidas 

que você, educador (a), poderá ter durante o seu trabalho na instituição em que 

leciona.  

 

O conteúdo deste e-book está estruturado em quatro partes. Os primeiros 

capítulos fazem uma breve abordagem teórica sobre as ciências nas séries 

iniciais, o papel do professor e o que dizem os documentos oficiais sobre essa 

disciplina. Logo em seguida, algumas questões sobre as feiras de ciências são 

apontadas, também embasadas em autores da área. No terceiro momento, as 

considerações sobre os pontos que abrangem o processo de desenvolvimento de 

uma feira, advindas da análise dos dados da pesquisa, são apresentadas. Por fim, 

encontram-se sugestões de plataformas digitais e obras impressas que poderão 

contribuir a sua formação e, também, as suas aulas.  

 

Espero que este produto educacional possa contribuir em sua prática, 

esclarecendo algumas dúvidas, orientando o seu trabalho e levando-o a uma 

reflexão desse tema de estudo. 

 

Finalmente, visando o seu aprofundamento em aspectos teóricos e 

metodológicos neste tema, disponho o endereço eletrônico, http://www... onde a 

minha dissertação poderá ser acessada.  
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AS CIÊNCIAS NAS SÉRIES INICIAIS  

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Este corpo em constante movimento também cresce de modo acelerado. 
Modifica-se, passa por metamorfoses (transformações), que possibilitam 
à “lagarta-criança” preparar-se para a etapa seguinte. (KINDEL, 2012, 
p.18) 

 

Essa epígrafe apresenta a analogia do lindo processo de transformação que 

acontece com as crianças ao longo de sua vida escolar. Mudanças não apenas 

biológicas, mas, também, culturais.  

 

As crianças dos anos escolares iniciais são extremamente ativas, curiosas e 

participativas. A vontade de aprender que apresentam levam os pequenos a 

fazerem perguntas de forma insistente, além de, às vezes, buscar por si próprias 

algumas respostas para as suas curiosidades. 

 

Sabemos que as séries iniciais apresentam pontos de destaque nesse 

aprendizado do aluno, como, por exemplo, a questão da alfabetização. Mas 

devemos ter claro que é também nessas séries que esse aluno passa a “ler” o 

mundo, seus acontecimentos, a natureza, as relações sociais e culturais. Desse 

modo, as Ciências destacam-se como parceira importante de diferentes áreas do 

conhecimento.  

 

Ao introduzir as aulas de Ciências no Ensino Fundamental I, muitos 

questionamentos e dúvidas surgem no momento do planejamento: É possível 

ensinar Ciências para alunos tão novos? O que eles entendem por Ciência? Como 

trabalhar essa disciplina de forma que seja significativa ao seu aprendizado? 

Como verificar se o meu aluno aprendeu e se consegue aplicar o que aprendeu 

em seu dia a dia? Essas indagações podem parecer difíceis para serem  
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esclarecidas em um primeiro momento, porém, ao pensarmos que esses alunos 

têm contato em seu cotidiano com várias situações que independem do  estudo da 

Ciência, mas que a envolve diretamente, compreendemos que eles já estão 

aprendendo sobre os conteúdos dessa disciplina em seu cotidiano. 

 
 
 

Os alunos chegam aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental com um grande repertório de ideias sobre 
fenômenos e processos dos quais participam 
diretamente ou que observam. Ao manipular objetos, 
ao lidar com a luz, as sombras, a água e o vento, ao 
observar o comportamento dos animais, o 
desenvolvimento dos animais e das plantas, e ao 
perceber o próprio corpo, as crianças vão construindo 
concepções que fundamentam suas expectativas 
quanto ao modo como as coisas funcionam. Essas 
elaborações pessoais também são feitas a partir das 
interações socioculturais que se dão em várias esferas 
da comunidade. (...)Algumas das ideias dessas 
interações possuem semelhanças com a concepção 
científica; outras compreendem descrições causais e 
explicações alternativas em relação à ciência. De 
qualquer forma, essas concepções apresentam, de 
modo geral, grande solidez e interferem na 
aprendizagem de conteúdos de Ciências, servindo 
como embriões para sua construção, apoiados na 
ciência atual. (MORAIS; ANDRADE, 2009). 
 

 

É desejável que o ensino e a aprendizagem das Ciências, nas escolas, sejam 

abordados de maneira mais ampla, ou seja, além de concepções meramente 

pedagógicas. Deve se apresentar como um projeto de sociedade a fim de 

identificar e construir os saberes e competências necessárias a um cidadão 

participativo e consciente. Nesse sentido a formação científica e a formação 

cidadã são indissociáveis, destacando assim, que o ensino de Ciências é uma 

estratégia relevante para a formação desse indivíduo crítico no meio em que vive. 

(PORTO; RAMOS; GOULART, 2009). 
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As Ciências da Natureza nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

apresenta-se como uma disciplina de destaque porque esse período escolar 

corresponde ao momento em que o educando, além de desenvolver o seu hábito 

de socialização, é estimulado a aprimorar as suas habilidades atitudinais e 

conceituais, ou seja, habilidades relacionadas diretamente à formação de um 

cidadão reflexivo, consciente e ativo no meio em que está inserido. (BACICH; 

CARONE; PICHILIANI, 2012). 

 

É importante que a Ciência, independente da série em que é abordada, busque 

romper o ensino embasado em critérios que priorizam a correção conceitual, o 

ensino experimental e investigativo. Romper com um embasamento formal e 

memorístico; visando exatamente o contrário dessa proposta, a familiarização do 

estudante com a pesquisa, orientando-o para a investigação e utilidade das 

evidências encontradas, para o bem-estar social e formação de cidadãos 

conscientes e participativos. 

 

Entre as várias estratégias utilizadas pelos professores para ensinar 

Ciências, acreditamos que a Feira de Ciências e o seu processo de 

desenvolvimento possam ser instrumentos relevantes, pois apresenta dentro de 

sua proposta os quatro grandes pilares “aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser”, indicados no Relatório da UNESCO, da 

Comissão Internacional da Educação para o século XXI (DELLORS, 1999), 

podendo ser  compreendidos como competências para formação de um sujeito 

crítico, reflexivo e responsável.  

As crianças querem saber de que os animais se 
alimentam, como as plantas crescem, como as águas 
dos rios se movimentam, quanto tempo viverão as 
formigas, por que as flores são tão coloridas, por que 
os beija-flores batem tanto e tão rapidamente as asas, 
como é o fundo do mar, como é dentro da Terra... 
Enfim, elas querem saber muitas coisas sobre o mundo 
natural, e certamente é tarefa das Ciências ensinar 
isso. (KINDEL, 2012, p.21) 
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O PAPEL DO PROFESSOR  

DAS SÉRIES INICIAIS 

 

Salienta-se que na escola o consenso não é a melhor situação para a 
aprendizagem, mas sim, a diferença. O que é importante é a 
colaboração e empenho de todos para que possam emergir as 
diferentes ideias e que essas possam ser materiais de trabalho e de 
estudo pelos integrantes do coletivo da sala de aula. (MORAES; 
RAMOS; GALIAZZI, 2004, p.91) 

 

A bagagem de conhecimentos que um professor leva para compartilhar em 

qualquer série de ensino é resultado de um processo muito particular, pois envolve 

além da sua formação teórica, a construção coletiva, ou seja, a experiência que 

ele adquire ao ter contato com os seus pares e, também, com as inúmeras 

realidades e informações de seus educandos. Esse contato com os pares e alunos 

potencializa a sua formação e ação para tentar esclarecer os desafios ligados à 

sua atuação.  

 

É importante que o professor reflita sobre o seu trabalho, não apenas para 

planejar as suas aulas, mas principalmente, para desenvolver propostas que 

promovam o aprendizado dos seus alunos. Nesta prática, o professor pode unir as 

teorias advindas de seu processo de formação educacional e a prática, sua 

experiência. Fazendo essa associação, o professor terá um papel crítico em sua 

atuação, deixando de levar para os alunos apenas a reprodução dos conteúdos. 

 

Sabemos que muitos professores, ao finalizarem o curso de graduação, 

nem sempre saem habilitados para executar todas as tarefas que são 

desenvolvidas dentro de uma sala de aula. Tarefas que envolvem desde o 

planejamento de um conteúdo que será aplicado, até mesmo ao relacionamento 

com os seus alunos de forma que esse possibilite o aprendizado e o seu 

desenvolvimento social. 
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Devemos lembrar que, na maioria das vezes, ao falarmos de professores 

das séries inicias, estamos nos referindo a um profissional multidisciplinar, ou seja, 

que aborda as Linguagens, a Matemática, as Ciências Naturais, as Artes, a  

História, a Geografia e a Educação Física. Esse professor, além de ter um 

conhecimento básico sobre todos os conteúdos, também, tem o compromisso de 

articulá-los. 

 

Uma professora dos anos iniciais tem muito mais 
competência para articular áreas porque não pensa, 
assim como os professores de áreas específicas, que 
determinada área é mais importante que outra, ou 
merece mais espaço no currículo. Provavelmente, 
também, crianças que passam por experiências 
pedagógicas multidisciplinares conseguirão 
compreender de modo bem mais amplo este mundo. 
(KINDEL, 2012, p.29) 

 

É importante, na organização do trabalho, que essa articulação seja bem 

planejada, estando atenta ou atento aos conhecimentos prévios dos alunos e dos 

conhecimentos e habilidades que devem ser desenvolvidos na faixa etária em que 

o trabalho está sendo realizado, variando assim, o seu nível de aprofundamento 

em cada tema. Essa atenção deve se voltar para critérios discutidos no próprio 

livro didático e, sem dúvida, nos documentos oficiais. Além disso, as temáticas 

devem perpassar pela realidade vivida pelos alunos, fazendo com que estes se 

envolvam mais no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Atividades desnecessárias de memorização de nomes 
técnicos não compreendidos, leituras exaustivas da 
lição do livro didático, cópias da lição no caderno ou 
outras dessa natureza acabam levando as crianças a 
se desinteressarem pelo aprendizado de Ciências. 
(LOUREIRO; LIMA, 2013, p.20). 

 

Outro ponto importante, na atuação dos professores das séries inicias, é a 

compreensão do seu papel de mediador no processo. Compreender que a Ciência  
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que será ensinada neste segmento não será a ciência dos cientistas. Nesta fase a 

Ciência envolve a transposição didática, ou seja, uma série de informações que 

serão compartilhadas com os alunos e que poderá proporcionar assimilação, 

acomodação e transformação de saberes já existentes. 

 

Nessa transposição didática o professor visa que o aluno 
transforme seus conhecimentos científicos ou não, em 
novos conhecimentos cientificamente aceitáveis. Para 
tanto, tem como função estimular a participação dos 
alunos no processo de ensino e aprendizagem; 
considerar os seus conhecimentos prévios e, se possível, 
partir deles para as explicações; problematizar criando 
conflitos cognitivos; respeitar a lógica do pensamento 
infantil; considerar que um mesmo aprendizado ou 
experiência será vivido de maneira diferente por cada 
aluno; trabalhar com conteúdos “numa visão globalizada 
da realidade, na qual a interação existente na natureza 
faça parte das discussões, bem como seja geradora de 
tema de fundo”. (PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, 
p.24). 

 

Assim que acreditamos que um ponto de destaque nesta função mediadora 

do professor é a escuta dos seus alunos. 

 

Moraes, Roque e Galiazzi (2004) afirmam que os 
questionamentos feitos pelos alunos devem ser 
considerados como relevantes, pois são importantes 
para o conhecimento e seu processo de 
complexificação. A partir do momento em que o 
professor permite a participação dos alunos, ouvindo 
suas opiniões e histórias, o aluno é estimulado a 
construir um universo explicativo sobre os fenômenos 
conseguindo situar-se em “um mundo tão complexo”. 
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“Ao falar, o aluno também se escuta, e por isso, ele 
mesmo vai construindo as suas soluções, e, 
consequentemente, o seu conhecimento”. Além disso, 
ao questionar, “toma consciência de que não conhece 
tudo. Na medida em que percebe isso o caminho está 
aberto para a busca desse conhecimento” (MORAES; 
RAMOS; GALIAZZI, 2004, p.99). É papel do professor 
ser um mediador e estimulador desses 
questionamentos em sala de aula, a fim de estimular a 
curiosidade de todos os envolvidos. 

 

Na medida em que o professor faz isso, o aluno também aprende a 

questionar, buscando construir seu conhecimento e preencher lacunas existentes 

sobre o assunto ou contestar informações que já possuía. 

 

Bizzo (1998, p.47) apresenta algumas perspectivas que orientam o trabalho 

do professor: 

 

 Entender a prática cotidiana como objeto de 

pesquisa; 

 Conhecer estudos e pesquisas sobre o ensino 

de Ciências; 

 Encaminhar atividades sem se apresentar como 

fonte inesgotável de conhecimento; 

 Proporcionar oportunidades de troca de ideias 

entre os alunos; 

 Procurar explicações e a sua comprovação; 

 Procurar princípios e aplicações em contextos 

diversos; 

 Progredir conceitualmente; 

 Utilizar terminologia científica de forma correta; 

 Pesquisar e implementar formas inovadoras de 

avaliação. 
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O PROFESSOR DAS  

SÉRIES INICIAIS E O  

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

(...) a leitura que a criança faz dos fenômenos naturais, das interações e 
das transformações do ambiente pode ter uma lógica da ciência. Essa 
forma usada pela criança para dizer o que entende e como explica essas 
questões, denominadas conhecimentos científicos, ideias prévias ou 
concepções alternativas, deve ser o ponto de partida para a maior 
sistematização do ensino de ciências na escola. É importante que o 
aluno perceba que as ideias que ele apresenta podem ser insuficientes 
para explicar os fenômenos, mesmo que inicialmente lhe satisfaça a 
curiosidade, sendo necessário redimensionar suas explicações. 
(PORTO; RAMOS; GOULART, 2009, p.38). 

 

A transformação dos conceitos nas crianças não ocorre de forma 

substitutiva, mas sim, a partir de uma reestruturação significativa, embasada nas 

questões problematizadas e nas hipóteses formuladas. As questões 

problematizadoras promovem a mudança conceitual, ou seja, são incorporados 

novos conhecimentos aos elementos do conceito anterior formando um novo 

conceito.  

 

A atuação do professor é decisiva, pois é ele quem 
deve provocar os questionamentos, interpretações e 
discussões em sala de aula. Para tanto, ele deve 
pensar em estratégias que o ajudem na condução 
desse trabalho; estratégias como: observação, trabalho 
de campo, experimentação, uso de imagens, modelos, 
maquetes e textos informativos, filmes, jogos, 
entrevistas, atividades de pesquisa, entre outros. 
(PORTO; RAMOS; GOULART, 2009).  
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O professor ao problematizar questões no ensino das 
Ciências da Natureza, ajuda o educando a desenvolver 
as estruturas do pensamento por meio do método 
científico. “O conteúdo escolar, sob esse aspecto, é 
concebido como um mero meio para desenvolver 
habilidades intelectuais, tais como leitura, raciocínio e 
argumentação”. (BIZZO, 2009, p.33).  

 

Neste sentido chamamos a atenção para o fato de que 
ensinar ciências não deve ser encarado como um 
desafio não é um desafio. Pode até ter desafios, porém 
o que deve se destacar é a concepção de que ensinar 
essa disciplina é uma oportunidade de grandes 
produções para o educador e o educando. O professor 
oportuniza aos estudantes ganhos conceituais, 
procedimentais e atitudinais que poderão perdurar por 
sua vida. Com esse ensino, o professor também 
aprende, podendo aprimorar a sua prática, buscando 
novas estratégias metodológicas para desenvolver os 
conteúdos trabalhados (MORAIS; ANDRADE, 2009, 
p.51). 

 

Para atingir o desenvolvimento das habilidades citadas, juntamente às 

estratégias apresentadas, é importante que sejam repensadas práticas mais 

inovadoras para o ensino de Ciências que vão além da aula expositiva; por 

exemplo, um trabalho a partir de projetos que envolva todos esses pontos. Um 

projeto que pode compreender todos esses tópicos pode ser a realização de feiras 

de modo geral e de feiras de ciências especialmente para o ensino das ciências. O 

professor pode incluir nesse projeto a construção da autonomia por parte do 

sujeito. Destaca-se que a autonomia, não pode ser ensinada, mas sim, vivenciada. 

O professor ao propor questões problematizadoras estimula o aluno à buscar 

soluções e à medida que encontram, vivenciam novos processos e,   

consequentemente, novas aprendizagens. Acreditamos que as atividades 

propostas para em uma feira permitem essa busca pelo aluno, além de estimular a 

sua postura crítica, tornando-o assim, um sujeito da sua aprendizagem. 
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Na medida em que os alunos vivenciam novos 
territórios, vão tornando-se autônomos para continuar a 
avançar no seu conhecimento, rumo a uma 
complexidade maior. (MORAIS; RAMOS; GALIAZZI, 
2004, p.103), 

 

 

 

 

 

Neste sentido, pesquisar sobre a 

realização (organização) de feiras nas 

escolas é importante, uma vez que, 

geralmente, a apresentação da feira é a 

culminância de um trabalho que engloba 

o desenvolvimento de várias 

competências e estratégias de ensino 

que permitem ao educando tornar-se 

sujeito de sua aprendizagem.  
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ENSINAR CIÊNCAS NAS 

SÉRIES INICIAIS: O QUE 

DIZEM OS DOCUMENTOS? 

 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica aliada às orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais destacam que nas séries iniciais as 

características dos alunos estão muito relacionadas aos seus modos de vida, 

incluindo as experiências sociais e culturais.  A escola se destaca, portanto, por 

ser um espaço público em que o aluno vivenciará e ampliará os seus aspectos 

culturais e sociais.  

 

A escola constitui a principal e, muitas vezes, a única 
forma de acesso ao conhecimento sistematizado para a 
grande maioria da população. Esse dado aumenta a 
responsabilidade do Ensino Fundamental na sua 
função de assegurar a todos a aprendizagem dos 
conteúdos curriculares capazes de fornecer os 
instrumentos básicos para a plena inserção na vida 
social, econômica e cultural do país. (BRASIL, 2013) 

 

 As Diretrizes Curriculares, referente aos professores dessa faixa etária,  

indicam que esses devem ficar atentos ao processo de aprendizagem dos alunos, 

buscando formas de trabalho que sejam compatíveis com as suas idades, o que 

não apresenta uma uniformidade, e que destaquem o diálogo. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam as séries inicias da 

Educação Básica como o momento em que o aluno chega à escola com uma 

considerável experiência social e cultural. Especificamente sobre o ensino de 

Ciências, apontam que a Ciência deve ser entendida pela criança como um 

conhecimento que oportuniza a compreensão do mundo e o reconhecimento do  
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ser humano como responsável e parte integrante do ambiente em que está em 

constante transformação. 

 

Para o ensino de Ciências é necessária a construção 
de uma estrutura geral da área que favoreça a 
aprendizagem significativa do conhecimento 
historicamente acumulado e a formação de uma 
concepção de Ciência, suas relações com a Tecnologia 
e com a Sociedade. Portanto, é necessário considerar 
as estruturas de conhecimento envolvidas no processo 
de ensino e aprendizagem do aluno, do professor, e da 
Ciência. (PCN, 1997, v.4, p.47) 

 

Os PCNs defendem que não é possível, na sociedade em que o aluno se 

encontra, formar cidadãos críticos à margem do saber científico. Nesse sentido, 

destaca que a Ciência seja abordada nessa perspectiva, como um conhecimento 

que contribuirá a sua compreensão do mundo e das mudanças que nele ocorrem. 

Além disso, chama a atenção para a importância de se considerar seus 

conhecimentos prévios dos estudantes, pois esses podem ser considerados como 

ponto de partida para o trabalho que será realizado em sala de aula. 

 

A formação de um cidadão capaz de responder aos desafios colocados 

pela realidade e intervir de maneira consciente e respeitosa no meio em que vive, 

é função da Ciência segundo os Parâmetros. 

 

Para tanto o aluno deve, ao longo do Ensino Fundamental, desenvolver as 

seguintes capacidades: 

 

• compreender a natureza como um todo dinâmico, 
sendo o ser humano parte integrante e agente de 
transformações do mundo em que vive; 
 
• identificar relações entre conhecimento científico, 
produção de tecnologia e condições de vida, no mundo 
de hoje e em sua evolução histórica; 
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• formular questões, diagnosticar e propor soluções 
para problemas reais a partir de elementos das 
Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, 
procedimentos e atitudes desenvolvidos no 
aprendizado escolar; 
 
• saber utilizar conceitos científicos básicos, associados 
a energia, matéria, transformação, espaço, tempo, 
sistema, equilíbrio e vida; 
 
• saber combinar leituras, observações, 
experimentações, registros, etc., para coleta, 
organização, comunicação e discussão de fatos e 
informações; 
 
• valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação 
crítica e cooperativa para a construção coletiva do 
conhecimento; 
 
• compreender a saúde como bem individual e comum 
que deve ser promovido pela ação coletiva; 
 
• compreender a tecnologia como meio para suprir 
necessidades humanas, distinguindo usos corretos e 
necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da 
natureza e ao homem. (PCN, 1997, v.4, p.31). 
 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que os conteúdos e a 

aprendizagem são de natureza conceitual, procedimental e atitudinal. Portanto, é 

importante que o professor fique atento a essa questão durante as suas aulas. 

 

 

Os conteúdos conceituais referem-se ao “saber sobre” e 

implica a compreensão de determinado assunto, e não a sua 

reprodução. Essa compreensão poderá auxiliar o aluno a 

utilizar esse conhecimento em alguma situação vivida ou, até 

mesmo, explicar determinada situação que o envolva. 
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Já os conteúdos procedimentais estão voltados para o 

“saber fazer” e essa aprendizagem ocorre por meio da ação. 

Assim, procedimentos aprendidos podem ser utilizados em 

diferentes contextos.  

 

Para promover a aprendizagem dos conteúdos 
procedimentais, empregam-se estratégias que 
envolvem repetição contextualizada de ações ou 
sequência de ações. Os alunos são estimulados a 
refletir sobre o motivo de realizar certas ações, em vez 
de apenas executá-las  Ou seja, para que sejam 
efetivamente aprendidas, as ações devem estar 
relacionadas a algum problema conceitual que se 
pretende resolver (CAMPOS; NIGRO; 2009, p.42) 

 

Por fim, os conteúdos atitudinais referem-se ao “saber ser”, 

ou seja, como agir no ambiente em que está inserido. 

Referem-se à atitudes, valores e normas que deverão ser 

trabalhadas por meio dos conteúdos escolares, nas relações 

interpessoais e no meio em que vive.  

 

 É muito importante que esses três aspectos sejam trabalhados juntos. 

 

Por fim, considerando que a construção da cidadania é um dos principais 

objetivos das legislações vigentes no país, entendemos que o conhecimento 

científico torna-se essencial para a formação desse cidadão. Segundo Porto, 

Ramos e Goulart (2009), o ensino de Ciências deve se fundamentar em múltiplas 

interrelações, focando na transformação do indivíduo, o qual ao interferir em seu 

ambiente, possa buscar e relacionar os conhecimentos advindos das Ciências, a 

fim de ampliar a sua compreensão sobre o mundo.  
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A FEIRA DE CIÊNCIAS  

Um breve histórico  

 

As feiras de ciências surgiram no ambiente educacional na década de 70 

nos Estados Unidos, sendo que sua popularização iniciou-se após a Segunda 

Guerra Mundial; mas foi na década de 80 que ela passou a ser visualizada no 

ambiente escolar como recurso didático importante à produção de conhecimento 

pelos alunos. Wanderley (1999) indica que as primeiras feiras de ciências no 

Brasil apresentavam como objetivo o desenvolvimento de habilidades ligadas a 

atividades de investigação científica, salientando a formação do pequeno cientista. 

Além disso, por tratar-se de exposições públicas, as feiras também apresentavam 

as descobertas de assuntos da ciência, reconhecendo talentos e premiando 

autores dos trabalhos de destaque. No Brasil, iniciou-se na década de 60, porém 

“possivelmente, em decorrência da conjunção de diversos fatores e dificuldades, 

conceituais, históricas e de implementação, as feiras de ciências perderam ímpeto 

e chegaram a serem desativadas em diversas instâncias” (MOURA, 1995, p.02). 

Tal situação estava ligada diretamente à discussão sobre a “ênfase no processo” 

do ensino de ciências, e sobre a reflexão crítica referente ao chamado “método 

científico”, e suas relações com a produção tecnológica e os problemas 

ambientais e da sociedade. Esses impasses contribuíram significativamente à 

“retirada” das feiras de ciências. Foi somente nos anos 80 e 90 que sua 

divulgação foi mais intensa podendo identificar uma retomada geral das feiras e 

exposições de ciências.  
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TIPOS DE FEIRAS 

 

 As escolas de diferentes segmentos de ensino 

optam por culminar os seus projetos com nomes 

diferenciados, variando entre: Feiras de Ciências, Feira 

de Artes, Feira de Artes e Cultura, Mostra Científica 

Cultural, Mostra de Ciências, Mostra de Artes, entre 

outros.  

 

 O que foi possível compreender, ao longo da 

pesquisa, que o termo feira ou mostra associado à palavra Ciências volta-se para 

trabalhos mais específicos de Ciências e que envolvem, muitas vezes em seu 

processo de desenvolvimento, a investigação. Ainda que sejam apresentados 

experimentos que foram realizados em sala, registros de descobertas após 

observações e execução de atividades, faz-se necessário esclarecer o cunho 

social dos temas trabalhados. O aluno trabalha com o tema e o apresenta na feira 

ou mostra, porém o enfoque não é o termo científico, mas sim, a sua postura 

como estudante e cidadão perante o tema abordado. 

 

Embora numa feira apareçam trabalhos de muitos tipos, 
atualmente a ênfase maior passou a ser de cunho 
social em que os alunos levantam a problemática e, 
sempre que possível, buscam soluções para as 
dificuldades mais prementes da comunidade, 
evidenciando o caráter político da educação. 
(MANCUSO, 2000) 
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Feiras de Ciências são eventos sociais, científicos e 
culturais realizados nas escolas ou na comunidade com 
a intenção de, durante a apresentação dos estudantes, 
oportunizar um diálogo com os visitantes, constituindo-
se na oportunidade de discussão sobre os 
conhecimentos, metodologias de pesquisa e 
criatividade dos alunos em todos os aspectos referentes 
à exibição dos trabalhos.” (MANCUSO, 2000). 
 
Segundo Gonçalves (2008), as feiras de ciências são 
um processo de culminância de trabalhos escolares 
realizados durante o período letivo. Resultam de 
processos de ensino e de aprendizagem, e decorrem 
do processo que envolve o ensino por investigação. 
Essa visão se contrapõe às exposições, às mostras e 
aos trabalhos realizados para a feira, ou seja, a feira de 
ciências é um evento que apresenta uma forte relação 
entre o desenvolvimento de trabalhos realizados a 
partir de temas socialmente significativos e a 
comunicação dessa pesquisa (dessas descobertas) à 
comunidade presente no evento.  
 
Segundo Ormastroni (1990), esse termo refere-se a 
uma exposição pública de trabalhos ligados às 
Ciências, onde os alunos demonstram, expõem e 
contestam o que desenvolveram e aprenderam, 
havendo assim a troca de conhecimento entre 
expositor e visitante. 
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CARACTERÍSTICAS 

 

A metodologia de desenvolvimento à feira apresenta características 

específicas como: é uma mobilização às produções, há troca e ampliação da 

aprendizagem, desenvolve o protagonismo infantil, estimula o trabalho 

cooperativo, e também, exercita a avaliação.  

 

A fim de que o evento atinja os seus objetivos e não perca o foco em sua 

estruturação, concordamos com Gonçalves (2008) que as feiras devem que 

apresentar algumas características importantes como:  
 

 

a) caráter investigatório: os trabalhos devem ser apresentados como 

resultados de investigações;  

 

b) criatividade: em uma feira não devem ser apresentadas apenas cópias 

de atividades de livros, mas “construções” criadas pelos alunos a partir das ideias 

embasadas no material;  

 

c) relevância: os trabalhos apresentados devem apresentar certo grau de 

importância à comunidade; e, por fim,  

 

d) precisão científica: coerência na construção dos dados que serão 

apresentados no trabalho. 
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A FEIRA COMO ESTRATÉGIA 

DE APRENDIZAGEM 

As Feiras de Ciências (ou Feiras de Conhecimentos, ou Feiras de Ciência 
e Cultura) se apresentam então como um convite para abrir todas as 
janelas: da curiosidade e interesse do Aluno, da criatividade e 
mobilização do Professor, da vida e sentido social da Escola. (LIMA, 
2004). 

 

Além do crescimento pessoal e ampliação dos conhecimentos, as 

atividades práticas, desenvolvidas para a feira, relacionadas às reflexões com 

diálogo, possibilitam a ampliação da capacidade argumentativa, o que é 

fundamental para que os alunos trabalhem e compreendam o “pensamento por 

trás do fazer”, construindo assim uma coerência dos conceitos em sua 

aprendizagem. (CARVALHO, 2009). 

 

Gonçalves (2008) contribui afirmando que as feiras são experiências 

formativas para os estudantes e professores; contribuem para o desenvolvimento 

profissional dos professores e a formação cidadã dos estudantes e sua iniciação 

científica. Dessa forma, o enriquecimento do aprendizado da disciplina de 

Ciências não ocorre apenas ao educando, mas também, no docente envolvido no 

processo.  

 

Segundo Neves (1989), as feiras também são importantes elementos para 

melhoria da qualidade do ensino de Ciências, sendo consideradas como trabalhos 

em que o diálogo constante destaca-se, principalmente durante o período do seu 

desenvolvimento. Baseado nisso, Carvalho (2009) afirma que, nesse sentido, os 

alunos são estimulados a “fazer” e a “falar” Ciências. Ainda segundo a autora, o 

discurso verbal tem um papel relevante no desenvolvimento da participação do 

aluno em outras disciplinas. Durante esse processo, principalmente nos momentos  
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de discussão e reflexão, os alunos sistematizam coletivamente o conhecimento 

que está sendo construído. (CARVALHO, 2009).  

 

Rosa (1995) indica que feiras de ciências bem organizadas tornam-se 

significativas para o aprendizado de Ciências e para toda comunidade escolar, ou 

seja, atinge positivamente a formação dos professores. Farias e Gonçalves (2007) 

destacam que as feiras promovem mudanças na formação de alunos e 

professores; indicam também, que o processo e o produto desse tipo de trabalho 

apresentam um caráter formativo que acontece “em uma via de mão dupla”, ou 

seja, ao mesmo tempo em que o sujeito se forma, ele também passa a buscar o 

conhecimento. 

 

As feiras de ciências apresentam vertentes fundamentais 
à “dimensões básicas como: interação sociocultural; 
espaços pedagógicos que contribuem no processo de 
ensino e aprendizagem por parte de alunos e 
professores; e como espaço de desenvolvimento integral 
dos alunos nas dimensões social, afetiva, cognitiva e 
psicológica”. (MOURA, 1995, p.02). 

 

 De acordo com Gallon et al. (2013), os alunos ao participarem do processo 

de desenvolvimento de uma feira de ciências tornam-se protagonistas de sua 

aprendizagem e a feira torna-se um instrumento motivador não apenas para eles, 

mas, também, para os professores envolvidos no processo.  
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DA FEIRA 

SEGUNDO A CONCEPÇÃO DOS 

PROFESSORES 

 

A partir de agora você conhecerá alguns itens que são organizados durante 

o desenvolvimento das feiras. Esses itens são apresentados em três categoriaS 

de análise: 

 

 

       

 

 

 

 

ESCOLA    

 

 

 

 

 

  PROFESSOR       

 

 

 

 

 

 PROCESSO 
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A ESCOLHA DO TEMA  

 

 

A organização de eventos 

como feiras e mostras, dentro do 

ambiente escolar, é tão detalhada e 

rigorosa como a organização desses 

eventos em situações extraescolares.

 Perpassa pela escolha do 

tema à mobilização dos alunos 

envolvidos. 

 Iniciemos então pela escolha 

do tema de um evento como esse.  

 Levando em consideração que 

os professores e demais envolvidos 

da equipe pedagógica são 

mediadores da aprendizagem dos 

alunos, é desejável que o tema do 

evento seja escolhido por essa 

equipe, a qual poderá se embasar em 

assuntos que são abordados no 

conteúdo pedagógico da escola ou 

em temáticas sociais em que esses 

alunos estão envolvidos. 

Durante a pesquisa, também 

foi relatado, a participação dos alunos 

no processo de escolha do assunto 

que seria abordado. Ainda que 

fossem apenas sugestões sobre 

assuntos que poderiam ser 

abordados, o papel dos professores 

não estava aquém do direcionamento 

dos assuntos. A participação dos 

educandos também é importante 

neste momento, uma vez que, além 

de se sentirem valorizados, iniciam o 

seu protagonismo neste evento; 

características estimulada pelas 

feiras e mostras.  

 

 

Autores como Maria Edith Lima em seu material intitulado “Feira de Ciências: a 

produção escolar veiculada e o desejo de conhecer do aluno” defendem o papel do 

professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem, indicando que, 

geralmente, a escolha do tema é realizada pela equipe de professores envolvida no 

evento. 
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O NOME DO EVENTO 

 

 

Feiras e mostras trata-se de 

exposições onde expositor e visitante 

interagem a fim de dialogar sobre 

determinado assunto.  

 

Esses eventos ao receberem, 

em sua nomenclatura a palavra 

“Ciências” ou o termo “Científico”, 

deixam claro que o trabalho foi 

direcionado para o campo do 

conteúdo da Ciência, o que muitas 

vezes pode estar ligado ao próprio 

conteúdo curricular da série em que o 

educando se encontra.  

 

 

 

 

O fato de estar ou não ligado 

explicitamente ao conteúdo didático 

de Ciências abordado na série, é 

importante salientar que a abordagem 

social e cultural sempre estará 

presente, pois questões sociais e 

culturais, sem dúvida, estão 

contempladas nas Ciências.          

Trabalhos que envolvem 

situações ambientais, como por 

exemplo, podem ser apresentados 

por meio de releituras de obras 

literárias, textos, montagens, e não 

somente experimentos ou 

demonstrações científicas. 

 

 

 

As diferentes nomenclaturas podem estar relacionadas ao formato diferenciado que as 

feiras apresentaram no final da década de 90, segundo Moura (1995), o qual 

possibilitava a apresentação de trabalhos que envolvessem temas variados da 

sociedade; podendo assim, não se tratar apenas de feiras, mas também, de mostras e 

exposições. 
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FATORES QUE DETERMINAM  

A ESCOLHA DO TEMA 

 

 

A escolha do tema pelas 

escolas sofre influência de fatores 

determinantes como, por exemplo, o 

próprio conteúdo didático abordado 

pela série trabalhada, e, também, de 

questões sociais e culturais em que 

os educandos estão envolvidos. 

 

A experiência tem mostrado 

maiores possibilidades de trabalho 

para os professores em uma 

perspectiva mais diversificada que vá 

para além dos conteúdos tradicionais; 

e os resultados da pesquisa 

pareceram confirmar isso. 

 

 

 

 

 

Esse resultado associa-se a afirmação de Moura (1995) referente à nova vertente das 

feiras, que estava voltada a questões sociais e culturais em que os cidadãos estão 

envolvidos. Ainda relacionado à diversidade de temas, Pavão (2008) afirma que as 

feiras de ciências fazem parte da educação não-formal, e que esse tipo de ensino 

envolve processos livres e lúdicos, despertando nos professores novas possibilidades 

pedagógicas. 
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QUAL O MELHOR  

MOMENTO PARA A  

CULMINÂNCIA? 

 

 

As atividades que serão 

apresentadas neste evento são 

organizadas e desenvolvidas durante 

o ano letivo associadas, muitas 

vezes, aos conteúdos que são 

abordados em cada etapa de ensino.  

 

 

 

 

 

Tal situação já direciona a 

culminância do evento para as 

últimas etapas letivas, uma vez que 

alunos e professores necessitam de 

tempo para essa organização e 

efetivação da aprendizagem. Assim, 

ao apresentarem o trabalho, 

conseguirão verbalizar com mais 

domínio sobre o assunto que foi 

efetivado em sala de aula. 

 

 

 

 

Moraes, Ramos e Galiazzi (2004) afirmam a questão do tempo e o número de tarefas a 

serem realizadas, são desafios que estão relacionados à prática do processo ensino. 

Essa afirmativa justifica a realização das feiras em uma etapa final. 
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COMO MOBILIZAR OS  

ALUNOS E AS FAMÍLIAS  

PARA ESSE EVENTO? 

 

 

Pelo fato das feiras, 

normalmente, serem realizadas na 

etapa final do ano letivo, muitos 

alunos e, até mesmo, algumas 

famílias podem não se lembrar da 

importância deste trabalho para o 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Em relação às famílias, a 

escola deve encaminhar 

comunicados aos responsáveis sobre 

os assuntos que serão abordados na 

feira, até mesmo, associando esses 

temas a deveres e trabalhos em que 

os pais poderão se envolver durante 

a execução. 

 

O importante nesta 

mobilização é que os professores 

estimulem os seus alunos durante a 

realização das atividades para a feira, 

não os deixando ficar desmotivados. 

Uma vez que o professor consegue 

mobilizar o aluno, esse, de forma 

natural, compartilhará os assuntos e 

os trabalhos realizados em sala com 

a sua família. 

 

 

Segundo Wanderley (1999), as relações sociais desenvolvidas durante a feira iniciam-

se a partir do momento em que o professor incentiva o seu aluno ao desenvolvimento 

da mesma. O professor, ao estimular o aluno, busca que o processo de ensino e 

aprendizagem seja mais  significativo. Morais e Lima (2012) afirmam ainda que o mais 

importante, após a escolha do tema que será abordado, é não deixar que os 

estudantes fiquem desmotivados. Para isso, trocas de ideias e experiências, entre 

professores e alunos, deverão ser realizadas constantemente. 
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AS FEIRAS OCORREM EM FUNÇÃO  

DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS OU OS  

TRABALHOS SÃO DESENVOLVIDOS  

EM FUNÇÃO DAS FEIRAS? 

 

A intenção da pergunta 

supracitada é de levá-lo a uma 

reflexão e, também, à compreensão 

de como uma feira entra no 

planejamento de uma escola. 

 

 Em algumas situações os 

professores buscam desenvolver 

trabalhos a fim de atender a uma 

demanda pedagógica ou institucional, 

como, por exemplo, produzir 

trabalhos para um evento específico.  

 

 

 

 

 

No caso das feiras, se os 

trabalhos são desenvolvidos em 

função da mesma, fica aqui uma 

pergunta para refletirmos: e se não 

tiver feira, qual será o foco da escola?  

Do ponto de vista de planejamento 

onde estes trabalhos entram? Eles 

não serão desenvolvidos? 

Ao fazermos essa reflexão, 

parece ser ideal que a feira ocorra em 

função dos trabalhos que são 

desenvolvidos durante o ano letivo; 

valorizando assim, o processo e não 

o seu fim. 

Rosa (1995, p.224) afirma que o fato de um grupo de professores ter decidido fazer 

uma feira, “levava os alunos e demais professores a correrem desesperadamente atrás 

de temas e informações a serem mostradas na feira; quando o ideal é dizer que a feira 

de ciências ocorre em função de trabalhos pré-existentes”.    
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DESAFIOS ENCONTRADOS  

DURANTE A ORGANIZAÇÃO  

DAS FEIRAS 

 

 

Se você pensou que é só você 

ou a sua escola que enfrenta 

dificuldades para organizar um 

evento como feiras, está enganado. 

Todas as instituições pesquisadas 

apontaram desafios durante o 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Dentre os impasses 

apontamos, com destaque, a falta de 

tempo e a sobrecarga de trabalho 

durante as etapas letivas. Para esta 

situação é aconselhável o 

desenvolvimento de um projeto de 

trabalho, o qual será norteador do 

processo. Lembremos que o projeto, 

como um planejamento, não é 

“engessado”, possibilitando assim, as 

adaptações necessárias de forma a 

organizar a rotina do professor e 

aluno durante o ano letivo. 

 

Além do obstáculo indicado, 

destaca-se a indisponibilidade de 

materiais, locais para desenvolver e 

guardar as atividades produzidas 

pelos alunos, e, também, a pequena 

mobilização e envolvimento das 

famílias e alunos durante a 

organização do evento. 

 

 

Autores como Barcelos, Jaccobucci e Jaccobucci (2010) e Neves (1989) destacam 

contratempos similares como: a falta de um roteiro, e a dificuldade de realizar 

pesquisas e discussões coletivas devido ao pouco tempo, levando em consideração o 

número de atividades que têm que ser desenvolvidas nas etapas, segundo Barcelos, 

Jaccobucci e Jaccobucci (2010). 
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A CONTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS 

CONSULTADOS PARA A  

ORGANIZAÇÃO DO PROJETO  

E DAS ATIVIDADES PARA A FEIRA 

 

 

A objetivo da pergunta não foi 

levá-lo para o pensamento de que 

para realizar feiras devemos 

consultar um material que explique 

detalhadamente o que deverá ser e 

como deverão ser feitas as atividades 

para o evento. Isso seria contrário ao 

que esse material se refere.  

 

O questionamento inicial 

busca, na verdade, esclarecer que o 

professor, durante a organização e 

desenvolvimento das atividades, 

poderá consultar diferentes suportes 

além do livro didático, o qual, muitas 

vezes, apresenta o fio condutor do 

trabalho.  

 

A busca por materiais extras 

curriculares, como sites, revistas e 

outros livros para auxiliar no 

desenvolvimento da feira, é uma 

estratégia que visa, além de 

enriquecer o trabalho, agregar mais 

saberes para os professores.  

 

 

A busca por diferentes materiais, de acordo com Gonçalves (2008), contribui não 

apenas para a formação dos estudantes, mas, antes de tudo, à formação dos 

professores, para o seu desenvolvimento profissional. Farias e Gonçalves (2007) 

corroboram indicando que o processo e o produto das feiras apresentam caráter 

formativo. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO COM 

FEIRAS NAS SÉRIES INICIAS PARA OS 

PROFESSORES, OS ALUNOS E A 

COMUNIDADE 

 

 

O trabalho com feiras de 

ciências no ambiente escolar é uma 

rica estratégia de ensino e 

aprendizagem não apenas para os 

educandos, mas também, para 

professores, equipe pedagógica e a 

comunidade envolvida. 

 

Para os professores é possível 

perceber: 

 

 O estímulo a uma prática 
educativa diferenciada e busca 
de conhecimento;  
 

 O ampliação da busca por 
novas estratégias de ensino e 
que orientem a experiência do 
desenvolvimento de grandes 
trabalhos;  
 
 

 A possibilidade de ampliação 
do conhecimento e da 
experiência em desenvolver 

eventos como esses, 
favorecendo a sua  
qualificação. 

 

Já em relação aos alunos: 

 

 É um estimulador à 
aprendizagem, ao interesse 
dos mesmos e a sua formação 
de bagagem cultural; 
 

 Desenvolve a sua autonomia 
ajudando-o a aprender de 
forma prática. Além disso, 
aguça a criatividade e é um 
estímulo à pesquisa; 
 
 

 Contribui à percepção da 
importância da pesquisa, 
desperta a curiosidade, 
trabalha a oralidade, 
desenvolve o espírito crítico e 
o trabalho em equipe. 

 
E para a comunidade destaca-se: 

 

 A possibilidade de interação 
com as famílias; 
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 É uma forma dos pais 

conhecerem os trabalhos dos 
seus filhos; 
 
 
 

 
 Contribui à aprendizagem, pois  

podem aprender com as 
apresentações dos alunos, 
podem conhecer o que os 
filhos aprendem e incentivá-
los. 

 

 

 

 

Carvalho (2009), afirma que além do crescimento pessoal e ampliação dos 

conhecimentos, as atividades práticas, desenvolvidas para a feira, relacionadas às 

reflexões com diálogo, possibilitam a ampliação da capacidade argumentativa, o que é 

fundamental para que os alunos trabalhem e compreendam o “pensamento por trás do 

fazer”, construindo assim uma coerência dos conceitos em sua aprendizagem.  
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A IMPORTÂNCIA DO ACOMPANHAMENTO 

E ORIENTAÇÃO DURANTE O  

DESENVOLVIMENTO  

DOS TRABALHOS  

 

A presença da coordenação e 

supervisão durante o processo de 

desenvolvimento dos trabalhos para 

feira enriquece a organização desse 

evento na escola.  

 

Enquanto o professor conhece 

a sua estrutura de trabalho, a 

coordenação e supervisão têm o 

conhecimento do todo, tornando-se 

assim, importantes no processo de 

alinhavar as ideias da equipe 

compartilhando sugestões, 

orientando os trabalhos e 

direcionando o processo na medida 

do possível. Não se trata da 

necessidade de todos os trabalhos da 

feira serem parecidos, mas sim, de 

que esses sigam uma ideia ou tema, 

sem distanciar-se do objetivo da 

mesma. 

 

O resultado da pesquisa do 

presente produto apontou que a 

uniformidade dos trabalhos 

apresentados que não recebem 

orientações externas pode ser 

comprometida. 
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ESTRUTURANDO O  

TRABALHO PARA A  

FEIRA APÓS A ESCOLHA  

DO TEMA 

 

 

A escolha do tema é a etapa inicial do 

processo de estruturação da feira. É 

a partir dessa escolha que os 

caminhos a serem percorridos com 

as atividades poderão ser 

organizados. Para tanto, a presença 

de um projeto como referência do 

trabalho e reuniões periódicas, entre 

professores, coordenação e 

supervisão, acompanhando as etapas 

de desenvolvimento, podem 

enriquecer esse processo. 

 

 

 

 

 

As informações referentes ao desenvolvimento de um projeto ou planejamento ao 

evento relacionam-se diretamente à afirmativa de Lima (2008), a qual indica que esse 

evento apresenta a necessidade de um planejamento anual, a fim de orientar o 

desenvolvimento do trabalho. Rosa (1995) indica que feiras de ciências bem 

organizadas tornam-se significativas para o aprendizado de Ciências e para toda 

comunidade escolar, ou seja, atinge positivamente a formação dos professores e dos 

educandos; ideia também defendida por Neves (1989) e pelos autores Barcelos, 

Jaccobucci e Jaccobucci (2010). 
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O DESENVOLVIMENTO DOS  

TRABALHOS PARA A FEIRA 

 

A estruturação e organização 

do trabalho levam os professores a 

refletirem sobre quais atividades, 

relacionadas ao tema que foi 

escolhido, poderão ser desenvolvidas 

para a feira. Nessa estruturação são 

organizados, também, como os 

alunos desenvolverão os trabalhos 

que serão apresentados na feira.  

 

Esses trabalhos poderão ser 

desenvolvidos seguindo uma das 

duas configurações a seguir: 

 

A  Todos os alunos da sala 

desenvolvem o mesmo trabalho. 

Esse formato apresenta como ponto 

positivo a possibilidade de vivência 

da mesma situação por todos 

educandos; oportunizando o 

compartilhamento e esclarecimento 

de dúvidas para todos os alunos ao 

mesmo tempo. 

 

B  A sala é dividida em 

grupos e cada grupo trabalha um 

tema. Já esse modelo contribui para 

o trabalho em grupo, gerando 

discussões específicas sobre a 

atividade que foi direcionada, a 

necessidade de organização e 

autonomia à realização da atividade. 

É interessante que, ao final da 

atividades, cada grupo compartilhe 

para os demais a sua produção. 
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ORIENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

QUE SERÃO DESENVOLVIDOS  

PARA A FEIRA 

 

A orientação dos trabalhos que serão 

apresentados na feira pode acontecer 

em momentos distintos: 

 

 Durante o período da aula  

      e 

 Fora do período escolar  

 

A maior parte do 

acompanhamento é realizado durante 

o período da aula porque os 

professores, como mediadores do 

processo, acompanham a 

aprendizagem de seus alunos, 

verificando as suas assimilações e 

fazendo as intervenções necessárias. 

 

Destaca-se que os 

acompanhamentos e intervenções 

realizadas para as atividades que 

serão apresentadas na feira, são 

feitas, na maioria das vezes, nas 

disciplinas de Ciências, Artes e 

Língua Portuguesa. Esta forma de 

trabalho nos leva a compreender que 

a disciplina de Ciências é uma 

disciplina que possibilita um trabalho 

interdisciplinar e, também, 

transversal. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997, p.73) 

não consideram os conteúdos como 

“um fim em si mesmo”, mas sim, 

“meios para que os estudantes 

desenvolvam as capacidades que 

lhes permitam produzir e usufruir dos 

bens culturais, sociais e econômicos”. 

 

Já as atividades, como deveres e 

trabalhos, que são desenvolvidos fora 

do período escolar são 

acompanhadas pelas famílias. Esse 

período de desenvolvimento destaca-

se como importante porque aproxima 

os pais e responsáveis sobre 

questões que estão sendo 

trabalhadas pelos alunos em sala, 
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além de oportunizar a participação 

das famílias em uma das etapas de 

desenvolvimento da feira. 

 

 

 

 

 

Algo que foi trabalho em sala de aula pode ser encaminhado como uma tarefa que 

necessite do envolvimento de seus responsáveis. Os pais sentem-se convidados a 

participar, cooperando e refletindo. Além disso, é uma oportunidade para que eles 

percebam como a escola pode ensinar de forma prazerosa e de como a família pode 

estar mais presente na vida do filho, em sua formação. (KINDEL, 2012). 
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A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS 

SOBRE O TEMA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

DOS TRABALHOS 

A fim de que o processo de 

desenvolvimento das atividades que 

serão apresentadas na feira 

apresente um caráter formativo, tanto 

para alunos e professores, é 

interessante que os trabalhos  sejam 

embasados por informações que 

contemplem além dos conteúdos do 

livro didático. Pesquisas sobre o tema 

da feira poderão ser realizadas na 

própria escola, por mediação dos 

professores, no laboratório de 

informática ou em livros e outros 

suportes na biblioteca da própria 

instituição. Também podem ser 

encaminhadas como tarefa a ser 

desenvolvida em casa junto à família, 

prezando, neste caso, pelo envio de 

um roteiro de pesquisa orientando-o 

na busca de informações. O processo 

de mediação, neste momento, será 

conduzido pela família, a qual terá a 

oportunidade, mais uma vez, de 

acompanhar o que o seu filho 

desenvolve no ambiente escolar e, 

também, de contribuir para o 

enriquecimento do seu processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

 

Farias e Gonçalves (2007) defendem as mudanças e interações promovidas no 

desenvolvimento das atividades para a feira, destacando que elas promovem 

mudanças na formação de alunos e professores. Indicam, também, que o processo e o 

produto desse tipo de trabalho apresentam um caráter formativo que acontece “em 

uma via de mão dupla”, ou seja, ao mesmo tempo em que o sujeito se forma, ele 

também passa a buscar o conhecimento. 
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REGISTRANDO O QUE  

APRENDEU PARA A FEIRA 

 

 

Registro individual no caderno sobre 

as descobertas, relatório coletivo, 

atividades no livro didático, atividade 

avaliada, são estratégias utilizadas 

para sistematizar a aprendizagem 

dos alunos em relação aos temas 

estudados e que serão apresentados 

na feira.  

 

Os registros individuais ou 

coletivos podem ter relação direta 

com o formato de um diário de bordo, 

no qual o aluno registra as etapas da 

atividade, desde a observação às 

descobertas. Neste caso, o caderno é 

um instrumento que se aproxima 

desse formato, pois nele encontram-

se registros e atividades que 

embasam a sua aprendizagem. 

 

Já as atividades avaliadas, 

como forma de registro do que foi 

assimilado, levam-nos ao 

questionamento da importância do 

caráter formativo e não avaliativo que 

as Ciências têm. A ênfase dessa 

reflexão  que o professor tem de 

observar, interpretar e avaliar a 

evolução da criança desde a sua 

capacidade de participar do 

desenvolvimento do que foi proposto, 

a compartilhar os saberes durante a 

apresentação das atividades da feira. 
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ITENS PRESENTES DURANTE A 

ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

DAS ATIVIDADES PARA UMA FEIRA 

 

O desenvolvimento das atividades 

que serão apresentadas na feira 

inclui etapas variadas como: 

 

 experimentação,  

 observação,  

 questionamento,  

 conclusão e 

 registro.  

 

A presença dessas etapas 

durante o progresso das atividades 

podem dar-se de forma concomitante 

ou, até mesmo, individualmente. Um 

exercício em que será mediada 

apenas a observação para uma 

posterior discussão, poderá abranger 

questionamentos e conclusão; não 

apresentando, nesse caso, a 

obrigatoriedade da experimentação e 

do registro como forma de efetivar o 

processo de assimilação do 

conhecimento. 

 

As tarefas propostas no 

ambiente educacional, conforme 

afirmei neste produto, devem ser 

variadas, afastando-se de ideias 

repetitivas ou, como também já foi 

apontado, como “receitas 

pedagógicas”. Além disso, a 

valorização dos conhecimentos 

prévios do educando é de suma 

importância a sua associação para a 

assimilação do conhecimento. 
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TIPOS DE TRABALHOS QUE SÃO 

DESENVOLVIDOS PARA UMA FEIRA 

 

 

Os trabalhos que serão 

apresentados na feira de ciências são 

classificados de diferentes maneiras, 

variando da construção de artefatos à 

exposição de cartazes que explicam 

sobre um determinado conhecimento 

que esse aluno vivenciou em sua 

aprendizagem escolar. 

 

 Vale lembrar do importante 

papel do professor como mediador 

durante todo o processo de 

desenvolvimento desses trabalhos, e, 

também, como organizador dessas 

atividades para a apresentação no 

dia da feira. Incluindo nessa 

organização a relação dos alunos por 

trabalho ou tema que será 

apresentado. 

 

 Os trabalhos apresentados nas 

feiras de ciências perpassam por 

questões cintíficas, culturais e sociais 

e são caracterizados, segundo 

Mancuso (1993) como (os trechos 

das categorias a seguir foram 

extraídos na íntegra): 

 

• Trabalhos de montagem: 

descrição ou produção de artefatos 

(na maior parte, artefatos 

tecnológicos, muito deles copiados de 

uma “receita” obtida em livros 

didáticos, revistas, sites da internet). 

Exemplos: “Maquete da escola”, 

“Eletroímã”, “Vulcão”, “Motor elétrico”, 

“Monjolo”, ”Maquete da cidade”, “Cata 

vento”, “Campainha elétrica”, 

“Dispositivos de alarme”, etc. 
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•Trabalhos Informativos: pretendem 

divulgar conhecimentos julgados 

importantes à comunidade:  

* Alerta, prevenção: “AIDS”, “Câncer 

de Mama”, “Tabagismo”, “Aborto: 

algo a discutir”, “O lixo e suas 

conseqüências”, “Efeito das 

queimadas sobre o solo”, etc. 

* Divulgação, demonstração de 

conhecimentos adquiridos na escola: 

Exemplos: “Destilação da cana-de-

açúcar”, “A formação da chuva”, 

“Dilatação gasosa em função do 

calor”, “O desenvolvimento dos 

pintos”, “Processos de obtenção de  

energia”, “Movimento molecular”, “O 

sono e seus segredos”, etc. 

 

• Trabalhos Investigatórios: são os 

denominados “Projetos de 

Investigação”, abordando inúmeros 

assuntos em qualquer área do 

conhecimento humano, desde temas 

singelos, como os contidos no saber 

popular “Como conservar a salsa?”, 

“Métodos de conservação da palha de 

aço na cozinha”, etc., até alguns que já 

evidenciam uma consciência crítica 

“Reciclagem e compostagem do lixo 

urbano”, etc., rumo a um processo de 

politização. 
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CARACTERÍSTICAS EVIDENCIADAS  

NOS TRABALHOS EXPOSTOS EM UMA 

FEIRA 

 

Os trabalhos supracitados 

apresentam características 

diferenciadas também, como: 

criatividade, relevância, caráter 

investigativo e/ou precisão científica. 

Nessa última, é apontado um rigor 

na obtenção e análise das 

informações, podendo assim, 

distanciar-se “um pouco” dos 

objetivos de trabalho visado nas 

feiras de ciências das séries iniciais. 

 

O caráter investigativo visa 

explorar e apurar um problema; esse 

pode estar relacionado a alguma 

questão pela qual os alunos e/ou 

comunidade estão vivenciando. A 

partir da investigação dessa questão 

poderiam buscar soluções.  

 

A criatividade e a relevância 

apresentam-se, também, como 

características tão importantes 

quanto as citadas. Propor a 

abordagem de temas novos para a 

comunidade, de forma eles sejam 

relevantes, é de suma importância 

para atingir o papel formador e de 

“via de mão-dupla” proposta na 

aprendizagem nas feiras. 
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A AVALIAÇÃO DOS ALUNOS  

NO TRABALHO COM FEIRAS 

 

 

Verificar o desenvolvimento 

dos alunos no processo de ensino e 

aprendizagem é um dos papeis 

apresentados pelo professor em sua 

prática. O progresso alcançado e 

dificuldades do aluno em relação ao 

tema são pontos abordados dentro 

dessa verificação que o docente faz. 

 Em um primeiro momento, 

normalmente, a palavra avaliação é 

associada à prova, exame, nota e 

capacidade de ser promovido. Mas 

esses apontamentos estão aquém 

das capacidades que a avaliação 

exerce tanto no ensino de Ciências 

quanto no trabalho em outras 

disciplinas.  

 

 A avaliação durante o 

desenvolvimento dos trabalhos para a 

feira de ciências, além de visar 

detectar os impasses dos alunos, 

buscando metodologias mais 

adequadas à assimilação de 

determinado tema, apresenta 

também, um caráter formativo, 

devendo acontecer durante todo o 

processo de aprendizagem com a 

intenção de orientar o ensino.  

O caráter formativo que a 

avaliação das atividades para a feira 

podem apresentar enfoca a atenção 

do professor para o percurso que o 

aluno fez durante as aulas, 

explorando assim, a aprendizagem 

individual e a do grupo. 

 

 

Mancuso (2000) destaca ainda que o educando pode avaliar a sua participação nas 

atividades relacionadas à feira, por meio da avaliação participativa. Esse tipo de 

avaliação é importante porque valoriza o educando, que é parte integrante do processo 

de desenvolvimento da feira. Além disso, trabalha pontos importantes ao seu 

desenvolvimento pessoal como, por exemplo, a autocrítica. 
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS PELOS 

ALUNOS NO DESENVOLVIMENTO DOS 

TRABALHOS PARA AS FEIRAS 

 

O desenvolvimento das atividades 

para a feira, e a apresentação dessas 

atividades nesse evento, evidencia a 

conquista de diferentes habilidades 

por parte dos alunos envolvidos. 

 

 

 

 

Autoconfiança, atenção, 

avaliação, iniciativa, oralidade, 

organização, planejamento, reflexão, 

seleção e socialização, são algumas 

das habilidades apontadas por 

professores que acompanharam os 

seus alunos em eventos como as 

feiras. 

 

 
 
Borba (1996, p.43) indica que a feira desenvolve no aluno “a ação democrática de 

participação coletiva; permite a troca de experiências, e libera o aluno para um pensar 

criativo em que a sua capacidade de comunicação é exercitada”. Proporcionando o 

desenvolvimento da autonomia, reflexão, e capacidade de tomar decisões em questões 

vivenciadas em sua dia a dia.  
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ENRIQUECENDO A PRÁTICA 

 

Nesta parte do produto você encontrará algumas indicações de leituras2 

relacionadas às feiras e ao ensino de Ciências que poderão embasar a sua 

prática, e, sem dúvida, enriquecê-la.  

 

                                                 
2
 Caso não consiga acessar os sites indicados neste produto, peço-lhe que acesse-os por meio de um “site de 

busca”, pois alguns endereços virtuais podem sofrer alterações periódicas visando a sua atualização. 

Ápice – Aprendizagem 

Interativa em Ciências e 

Engenharia 

 

Plataforma que apoia o 

aprendizado em 

ciências por meio do 

desenvolvimento de 

projetos investigativos 

e a apresentação de 

projetos em feiras e 

mostras. 

 

Oferece cursos para 

alunos e professores, 

Cursos: 

 Organização e 

Realização de 

Feiras de 

Ciências. 

 Orientação de 

Projetos de 

Iniciação 

Científica 

Disponível em: 

http://apice.febrace.org.br/ 

 

 

http://apice.febrace.org.br/
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Ciência Mão 

 

Plataforma 

desenvolvida pela 

Universidade Federal 

de São Paulo que 

apresenta sugestões 

de atividades, textos, 

links, entre outros 

recursos que podem 

enriquecer o ensino de 

Ciências. 

Disponível em: 

http://www.cienciamao.usp.br/ 

 

 

Ponto Ciência 

 

Portal que 

disponibiliza, 

gratuitamente, acesso 

a experimentos, 

incluindo o passo-a-

passo, fotos e vídeos, 

criados por uma 

equipe de professores, 

ligados às áreas de 

Biologia, Química e 

Física. 

Disponível em: 

http://www.pontociencia.org.br/ 

 

 

 

Manual do Mundo 

 

Canal de ciências e 

tecnologias que 

apresenta, por meio 

de atividades 

práticas e lúdicas, 

conteúdo de 

ciências. 

Disponível em: 

http://www.manualdomundo.com.br/ 

 

 

 

 

http://www.cienciamao.usp.br/
http://www.pontociencia.org.br/
http://www.manualdomundo.com.br/
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Ciência Hoje – das 

Crianças 

 

Portal direcionado ao 

público em geral. Com 

linguagem clara e 

proposta de atividades 

lúdicas na área de 

Ciências, alcançando 

diferentes idades das 

séries inicias. 

Disponível em: 

http://chc.org.br/ 

  

 

 

 

 

Ciência com 

criatividade 

 

Site criado por 

alunos do curso 

de edagogia que 

visa 

compartilhar 

ideias de como 

ensinar ciências 

com criatividade 

na Educação 

Básica. 

Disponível em: 

https://cienciacomcriatividade.wordpress.com/ 

  

 

 

 

 

Trilha para ensinar 

ciências para crianças 

 

Com diferentes 

sugestões de 

atividades, esta obra 

apresenta estratégias 

para que os alunos se 

apropriem ativamente 

dos conteúdos 

abordados em Ciências. 

Autoras: Maria Emília 

Caixeta de Castro Lima e 

Mayri Barbosa Loureiro. 

 

  

 

 

 

 

http://chc.org.br/
https://cienciacomcriatividade.wordpress.com/
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Ciências no Ensino 

Fundamental: o 

conhecimento físico 

 

A obra apresenta 

contribuições 

pedagógicas teóricas e 

práticas para os 

educadores que 

desejam enriquecer o 

seu dia a dia em sala de 

aula. Apresenta quinze 

atividades práticas 

relacionadas ao 

conhecimento físico. 

Autora: Anna Maria 

Pessoa de Carvalho.. 

  

 

 

 

 

Práticas pedagógicas 

em Ciências: espaço, 

tempo e corporeidade 

 

Voltado aos 

professores dos anos 

iniciais,       relaciona 

teoria e prática, a fim de 

oportunizar uma 

aprendizagem em 

Ciências que faça 

sentido para 

professores e alunos. 

Autora: Eunie Aita Isaia 

Kindel. 

 

  

 

 

 

 

Ciências: fácil ou 

difícil? 

 

Um livro que contribui à 

formação dos 

professores, indicando 

orientações gerais a 

sua prática no ensino 

de Ciências nas séries 

iniciais. 

Autor: Nélio Bizzo. 
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Ensino de Ciências 

 

Com a coordenação da 

autora Anna Maria 

Pessoa de Carvalho, a 

obra apresenta a 

possibilidade de estudo 

e reflexão sobre o 

trabalho pedagógico em 

Ciências; relacionando 

a esta teoria à 

contribuição de 

atividades práticas.  

Autora: Anna Maria 

Pessoa de Carvalho 

(coord). 

  

 

 

 

 

Como organizar uma 

feira de ciências 

 

Com a coordenação da 

autora Anna Maria 

Pessoa de Carvalho, a 

obra apresenta a 

possibilidade de estudo 

e reflexão sobre o 

trabalho pedagógico em 

Ciências; relacionando 

a esta teoria à 

contribuição de 

atividades práticas.  

Autor: Felipe de Azevedo 

Silva Ribeiro.. 
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