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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo construir uma proposta crítica de plano de aula para turma 
de 7º ano do ensino fundamental, abordando o eixo “Seres Vivos”. O mesmo foi 
desenvolvido tendo como instrumento de apoio o processo de germinação de feijões. 
Abordar algo tão presente no cotidiano dos alunos, como o feijão, de maneira 
transdisciplinar e com enfoque na Alfabetização Científica, nos permite discutir também, 
aspectos culturais, econômicos, sociais e outros relacionados a esta leguminosa. A 
contribuição desse trabalho diz respeito a possibilidade a adquirir conhecimento, por meio 
da relação teoria e prática, potencializando uma educação contextualizada, crítica e 
transdisciplinar. A iniciativa surgiu da percepção do ensino de Ciências e Biologia 
desarticulado, o que dificulta a apreensão de conhecimentos. Uma revisão bibliográfica 
reforça a discussão dos conteúdos e aponta diferentes contextos dentro dos quais a 
geração de conhecimento pode ser mediada por meio de experimentos práticos. 
Experimentos relacionando teoria e prática contribuem para o processo de ensino e 
aprendizagem. O uso dessa metodologia permite aos estudantes desenvolverem uma nova 
percepção acerca da natureza, a partir da observação de situações cotidianas, estimulando 
a construção crítica do conhecimento. Rosito (2008) afirma que a utilização de atividades 
experimentais para o ensino de ciências é essencial para a aprendizagem científica, pois 
possibilita aos alunos uma aproximação do trabalho científico e melhor compreensão dos 
conteúdos. A elaboração de um plano de aula crítico visa eliminar a dicotomia teoria 
prática e abordar os contextos históricos, culturais, tecnológicos e ambientais relacionados 
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ao cultivo dessa leguminosa. A análise do plano de aula construído reforça sua imp
enquanto ferramenta de produção de conhecimento com foco em Alfabetização Científica, 
levando em consideração sua relação teórico
educação abrangendo contextualização e transdisciplinaridade. Através da temáti
possível a propiciação da Alfabetização Científica dos alunos envolvidos e melhor fixação do 
conteúdo proposto, ou seja, possibilitá
da realização do acompanhamento de um experimento.
aula críticos que envolvem a realização de experimentos podem ser eficazes no processo 
de ensino e aprendizagem, visto que estes propiciam uma maior aproximação da teoria com 
a prática. Além disso, aulas práticas e experimentais dão 
construção do seu próprio conhecimento.
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