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AS ATIVIDADES PRÁTICAS NOS LIVROS DE CIÊNCIAS 

 

1. RESUMO 

O livro didático tem se constituído no principal material didático de uso dos 

professores. Autores discutem a importância do uso de atividades práticas para despertar 

o interesse dos alunos e também por esse tipo de aula constituir-se em uma 

oportunidade ímpar de desenvolvimento da capacidade investigativa e do raciocínio dos 

alunos. Com o objetivo de investigar a existência de atividades práticas nos livros de 

Ciências do E.F.II bem como analisar essas atividades, foram analisados 48 livros de 

Ciências aprovados pelo PNLD. A maioria dos livros trazem experimentos em 

diferentes locais dentro de um capítulo e com os mais variados tipos de materiais e 

objetivos. Concluímos que cabe ao professor selecionar o experimento mais adequado 

aos seus alunos, bem como estimular os educandos a refletirem a respeito da situação-

problema posta. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A matéria de ciências abre as portas para infinitas possibilidades; quando bem 

empregada proporciona ao estudante a compreensão científica do principio do universo, 

formação dos planetas e de todas as formas de vida que conhecemos hoje e a sua relação 

com o meio ambiente. O livro de didático é um dos recursos que constitui o maior 

auxílio ao professor na sala de aula, ajudando-o a levar o conhecimento ao aluno. 

Segundo Oliveira; Guimarães e Bomeny (1984) os livros são usados como material de 

ensino há séculos. Mas só o conteúdo básico do livro não é o suficiente para 

desenvolver no aluno o raciocínio; é preciso também contar com atividades extras para 

estimula-lo.  

 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é investigar a existência de atividades práticas nos 

livros de Ciências e verificar como são propostas essas atividades. 
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4. METODOLOGIA 

Para a realização dessa pesquisa foram analisadas 12 coleções de livros didáticos de 

Ciências do sexto ao nono anos do EF, totalizando 48 livros, a fim de verificar se tais 

obras apresentam alguma proposta de atividade prática, o local do capítulo em que essas 

atividades estão propostas e o tipo de abordagem feita pelo autor. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Dos livros analisados 58,33% apresentam materiais acessíveis tanto para o professor 

quanto para o aluno, 39,58%possuem materiais tanto de fácil como de difícil acesso e 

8,3% não possuem materiais acessíveis. Segundo os PCN’s (1998), os conteúdos 

ensinados em ciência são aqueles relacionados à compreensão do universo, da vida, do 

meio ambiente, saúde, tecnologia e sociedade. Isso facilita a adaptação da maioria dos 

experimentos, já que a ciência está ligada ao nosso dia a dia. 

Segundo PACHECO (1997) as atividades experimentais são de extrema importância 

para complementar o processo educacional e para proporcionar um melhor 

esclarecimento para o aluno, pois muitas vezes abordam assuntos que eles não têm 

contato diariamente. Dos livros analisados, em 64,58% as atividades são simples 

podendo ser realizadas até mesmo em casa sem a supervisão de um adulto, 31,25% 

possuem atividades que devem ser realizadas com supervisão, já que possuem mais 

complexidade, mas também no mesmo livro há atividades mais simples que não 

necessitam da supervisão de um adulto; 4,16% dos livros possuem atividades que 

necessitam da supervisão de um adulto, de preferencia do professor para serem 

realizadas. 

As atividades presentes nos livros devem dar continuidade ao assunto abordado do 

capítulo, para que o aluno possa associar o tema com as atividades práticas aumentando 

a qualidade do aprendizado. Em 87,5% dos livros analisados as atividades estão de 

acordo com o assunto abordado no capítulo e em 12,5% dos livros analisados as 

atividades não estão de acordo com o tema do capitulo em si, o que não ajuda a tornar a 

aula atrativa, pois acaba tirando o foco do tema estudado no momento. 

Segundo Fracalanza, Amaral e Gouveia (1987), as atividades práticas quando aplicadas 

de forma coerente, fornece ao aluno a possibilidade de pensar e adquirir suas próprias 

conclusões sobre o assunto abordado. Em 97,91% dos livros é possível perceber que as 

atividades são um ótimo auxílio ao professor durante sua aula e que ajuda muito o 
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aprendizado do aluno, mas em 2,8% não estimula o senso crítico e o raciocínio do aluno 

sobre aquele assunto. 

Os exercícios de fixação devem ser aplicados acompanhando a atividade prática para 

aumentar o aprendizado do aluno com o tema especifico, todos os livros e em todos os 

capítulos possuem exercícios complementares. 

De acordo com Golombek ( 2009 )  não são todos os conteúdos abordados em um livro 

didático que permitem a aplicação de uma atividade experimental e outro tipo de 

recurso como os exercícios proposto são suficiente para auxiliar o ensino. Dos livros 

analisados somente 6,25% possuem atividades práticas em todos os capítulos ou 

unidades e 93,75% não possuem em todos os capítulos. 

Com relação às atividades adaptáveis à realidade do aluno, 70,83% dos livros 

analisados as possuem, em 6,25% deles as atividades não podem ser adaptadas, pois são 

aquelas que pedem exclusivamente o uso do laboratório e caso a escola não disponha de 

um, não será possível realizá-la e 22,91% dos livros possuem algumas atividades 

adaptáveis e outras não adaptáveis. 

Ao se tratar de atividades experimentais o ideal é que sejam realizadas em grupo para 

que seja desenvolvido o trabalho coletivo, e todas as atividades propostas nos livros 

didáticos podem ser trabalhadas tanto em grupo quanto individualmente. 

O relatório final é uma forma do aluno relatar o que realmente aprendeu e a melhor 

forma de ser avaliado pelo professor, além disso, exige a organização de ideias por parte 

do aluno. Em 81,25 dos livros, as atividades solicitam relatório final, 14,58% o relatório 

é solicitado apenas em algumas atividades e 4,16% dos livros não solicitam um relatório 

final após atividades práticas. 

Segundo Cardoso e Colinvaux (2000), o estudo de Ciências deve proporcionar ao ser 

humano o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo 

analisar, compreender e utilizar esse conhecimento no seu dia a dia, para sua melhor 

adaptação e qualidade de vida, formando, dessa maneira, um cidadão que pode cooperar 

no desenvolvimento social e pessoal. Em 93,75% dos livros há atividades que auxiliam 

o aluno a resolver situações do cotidiano e 6,25% possuem algumas atividades que 

possibilitam a soluções de problemas e outras não. 

As atividades devem acompanhar a idade do aluno, não apresentando algo muito fácil e 

nem algo que está longe de sua compreensão. Dos livros analisados, 95,83% apresentam 

atividades que estão de acordo com a  faixa etária do aluno, possibilitando um melhor 
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aproveitamento da atividade exposta e 4,16%  possuem algumas atividades que não são 

adequadas àquela faixa etária. 

 Dos livros analisados, 91,6% das atividades dos livros, auxiliam o professor para 

conduzir sua aula com sucesso, 6,25% oferecem atividades que auxiliam na aula do 

professor e outras que não se encaixam com a aula e 2,8% não podem ser considerados 

como auxílio para o professor. 

Em 2,8% dos livros analisados, as atividades práticas aparecem no início do capítulo, 

10,41% possuem atividades no início e no final, 10,41% possuem atividades no inicio e 

no meio, 4,16% apenas no meio, 14,58% apresentam atividades no meio e no final. A 

maioria dos livros, 35,41% , têm as atividades no final do capítulo como forma de 

concluir o tema e 20,83% não seguem uma regra, podendo ser encontrada a atividade no 

inicio de forma introdutória, no meio como forma de desenvolvimento do tema ou no 

final de forma conclusiva. 

É importante a realização de atividades no laboratório, pois desperta o interesse e a 

curiosidade no aluno. Em 18,75% dos livros, as atividades estão voltadas para 

laboratório ou somente com os materiais do mesmo, 27,08% não solicitam materiais de 

laboratório ou atividades dentro de um e 54,16% possuem tanto atividades exclusivas de 

laboratório quanto atividades que podem ser realizadas até mesmo na casa do aluno. 

A utilização de materiais alternativos pode despertar muitas vezes a consciência de 

reciclagem nos alunos. Em 43,75% dos livros, embora solicitem materiais de 

laboratório, a atividade pode ser adaptada e o material pode ser substituído sem perder o 

objetivo. Em 8,3% dos livros, os materiais não podem ser alterados porque a atividade é 

bem especifica, já 54,16% tanto possuem atividades nas quais os materiais podem ser 

substituídos quanto possuem atividades que necessitam de materiais específicos. 

Dos livros analisados, 97,91%  possuem atividades que estimulam o conhecimento do 

aluno, já que a prática auxilia melhor o aprendizado. Identificamos que 12,5% das 

atividades podem colocar em risco a integridade física do aluno já que solicita objetos 

como faca, tesoura com ponta, fogo e outros objetos que podem causar ferimentos; 

47,91% dos livros possuem atividades simples nas quais o aluno pode realizar sozinho 

em casa e 39,58% dos livros atividades com utilização tanto de materiais simples como 

de materiais perigosos, mas destacam o acompanhamento de um adulto para a 

realização da tarefa. 



¹estudante do 4º semestre de Ciências Biológicas, e-mail: elano.lustosa@bol.com.br;  
²estudante do 5º semestre de Ciências Biológicas, e-mail: valzinhah2010@hotmail.com; 
³Orientadora, curso de Ciências Biológicas, e-mail: catiaprimon@uol.com.br. 
 

Com relação à presença das atividades práticas, 6,25% dos livros possuem atividades 

em todos os capítulos e unidades, embora as atividades ajudem muito no aprendizado, 

há temas que é muito difícil elaborar um experimento, por isso 93,75% dos livros não 

possuem atividades em todos os capítulos apenas um exercício de fixação ajuda a 

assimilar o conteúdo. Alguns livros possuem mais de uma atividade por capitulo. 

Identificamos também algumas atividades que estão presentes em mais de um livro, ou 

seja, o mesmo experimento é utilizado por diferentes autores. 

COLEÇÃO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

Ciências Naturais 

Ed.Saraiva 

Exceto 3 e 14. Cap:1,2,5,6,8,11,

12,14 e 16 

Todos Exceto 5,8 e 10. 

Ciências para 

nosso tempo  

Ed. Positivo 

Cap: 2,4,6,811, 

12,13,14,18 e 

21 

Cap: 

5,12,16,18,24,32, 

       33 e 36 

Cap.1,15 E 

18 

Exceto 4,9 E 12 

Jornadas da 

Ciência Ed.Saraiva 

Todos  Cap:2,12,13,14 E 

15 

Cap:.2,3,5,7,

9 E 11 

Cap:1,2,3,4,6,8,1

0,11,13,14 E 15. 

Cia da Ciência 

Ed.Saraiva 

Todos  Cap:8,10,11,12,1

6,17,19,21,22 E 

26 

Cap.4,5,6,7, 

10,1112,13 e 

14. 

Todos 

Ciências da 

Natureza Ed.IBEP 

Cap. 5,9,15 e 

16 

Cap:1,7,9,14,15, 

16 e 19. 

Cap.2,4,5,6, 

 9,17,19 e 21. 

Cap.1,2,6,9,15,17,

19,21,22,23 e 24. 

 

Meio Ambiente 

Ed.FTD 

Cap. 1,2 e 4 Exceto 4,7,9 e 13 Cap.1,4,5 e 9. Cap.1,4,7,8,11,12,

14,15,16,17 e 18. 

Ciências o planeta 

Terra Ed.Ática  

CAP.:3,5,6,8 E 

10 

 

CAP.:1,2,4,8,8,14

,15,19,27 E 28 

CAP: 3,6,13 CAP: 

2,7,8,10,11,,13,14

,16,17,18,19,20,2

2 

Projeto Arariba 

Ed.Moderna 

Todas as 

atividades 

práticas em um 

único capítulo. 

Todas as 

atividades 

práticas em um 

único capítulo. 

Todas as 

atividades 

práticas em 

um único 

capítulo. 

cap.1,2,4,5,6,8 e 

um capitulo só de 

experimentos 
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Ciências Naturais, 

aprendendo com o 

cotidiano 

Ed.Moderna  

Cap.3,4,14,17 

e 19 

Cap: 9,10,18 E 19 

e mais um cap.só 

de experimentos. 

Cap.3,4,5,6,8

,9,10,11,12 e 

um cap. só de 

experimentos

. 

Cap:1,2,5,6,7,8, 

10,13,14,15,19, e 

um cap. só de 

experimentosS 

Ciências e Meio 

Ambiente 

 Ed.Ática 

Cap: 7,15,18 e 

19 

Cap:5,8,15 e 18. Cap.1,2,3,4,5

,6,7,8,9,10,12

,1314 e 15 

Cap.3,7,9,12,13 e 

21 

Observatório de 

Ciencias  

Ed. Moderna  

Cap:2,6,10,12,

13,15 e 16. 

Cap. 1 ao 14 Cap.4,11,14,

16,18 

Em todos os 

capítulos. 

Ciências,natureza e 

cotidiano  

 Ed. FTD 

Cap.2,4,6,11,1

2,14 e 18. 

Cap:4,5,7,8,9,10,

15 E 18. 

Cap.3,4,7,8,9

,12,13,18 

Cap.1,3,5,7,8,11,1

3,14,19,20, 

 

 

5. CONCLUSÃO  

As atividades práticas auxiliam muito no desenvolvimento do aluno por proporcionar a 

oportunidade de o aluno atuar como protagonista de sua aprendizagem. Independente de 

como é abordado o experimento, o experimento aumentará a qualidade da aula e saindo 

da tradicional aula de transmissão do conhecimento. Cabe ao professor selecionar o 

experimento adequado e saber conduzir a discussão para que o aluno possa refletir a 

respeito da situação-problema posta. 
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