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RESUMO  

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) oferta divers
dentre eles, o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Este curso dispõe conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem para 
educação científica em espaços formais e não formais. Os component
práticas pedagógicas proporcionam espaços para estudos e discussões acerca da didática e 
processo de aprendizagem no ensino de ciências, em uma perspectiva dialógica entre teoria 
e prática. O presente resumo objetiva avaliar a importânci
práticas pedagógicas em ciência da natureza e suas tecnologias II para formação docente 
na perspectiva dos graduandos do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 
Natureza. Para isso, utilizou a pesquisa de abordag
uma revisão dos documentos associados 
da UFSB. Em seguida, foi criado um questionário com quatro perguntas abertas na 
plataforma Google Forms 
Licenciatura que cursaram o componente curricular de práticas pedagógicas em ciências da 
natureza e suas tecnologias II. Para avaliação dos dados da pesquisa desenvolvida, utilizou 
a técnica de Análise de Conteúdo proposta por B
organização de análise, codificação e categorização. Deste modo, foi definida unidades de 
registros das respostas, verificando a frequência e contexto, categorizando a partir da 
semântica. Um total de 7 pessoas que respo
primeira questão consistia em averiguar como que os respondentes percebem as 
contribuições do componente curricular de práticas pedagógicas II para formação docente.  
As respostas da primeira questão foram direcionadas para melhoria da aprendizagem e 
desenvolvimento de competências que forneça base para planejar aulas na educação 
básica. A segunda questão tinha como cerne saber quais foram os conteúdos mais 
importantes abordados em práticas pedagógicas em ciências da natureza e suas 
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A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) oferta diversos cursos de graduação, 
dentre eles, o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Este curso dispõe conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem para 
educação científica em espaços formais e não formais. Os component
práticas pedagógicas proporcionam espaços para estudos e discussões acerca da didática e 
processo de aprendizagem no ensino de ciências, em uma perspectiva dialógica entre teoria 
e prática. O presente resumo objetiva avaliar a importância do componente curricular de 
práticas pedagógicas em ciência da natureza e suas tecnologias II para formação docente 
na perspectiva dos graduandos do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 
Natureza. Para isso, utilizou a pesquisa de abordagem qualitativa. Partindo, inicialmente, de 
uma revisão dos documentos associados às práticas pedagógica em ciências da natureza 
da UFSB. Em seguida, foi criado um questionário com quatro perguntas abertas na 

 direcionadas aos graduandos e graduados do curso de 
Licenciatura que cursaram o componente curricular de práticas pedagógicas em ciências da 
natureza e suas tecnologias II. Para avaliação dos dados da pesquisa desenvolvida, utilizou 

de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977), seguindo as etapas de 
organização de análise, codificação e categorização. Deste modo, foi definida unidades de 
registros das respostas, verificando a frequência e contexto, categorizando a partir da 
semântica. Um total de 7 pessoas que responderam o questionário do 
primeira questão consistia em averiguar como que os respondentes percebem as 
contribuições do componente curricular de práticas pedagógicas II para formação docente.  
As respostas da primeira questão foram direcionadas para melhoria da aprendizagem e 
desenvolvimento de competências que forneça base para planejar aulas na educação 
básica. A segunda questão tinha como cerne saber quais foram os conteúdos mais 
importantes abordados em práticas pedagógicas em ciências da natureza e suas 

                         

Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, IHAC – Campus Paulo Freire, Teixeira de Freitas
ab.lima@gmail.com  

Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Campus Soane Nazaré de Andrade, Ilheus

      

A RELEVÂNCIA DO COMPONENTE CURRICULAR DE PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 

TECNOLOGIAS II PARA FORMAÇÃO DOCENTE DA UNIVERSIDADE 

LIMA, Eli Shuab Carvalho1 
Graduando em Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

OLIVEIRA, Ageu Santos2 
graduação em Educação em Ciências e Matemática 

 

os cursos de graduação, 
dentre eles, o curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias. Este curso dispõe conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem para 
educação científica em espaços formais e não formais. Os componentes curriculares de 
práticas pedagógicas proporcionam espaços para estudos e discussões acerca da didática e 
processo de aprendizagem no ensino de ciências, em uma perspectiva dialógica entre teoria 

a do componente curricular de 
práticas pedagógicas em ciência da natureza e suas tecnologias II para formação docente 
na perspectiva dos graduandos do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 
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da UFSB. Em seguida, foi criado um questionário com quatro perguntas abertas na 
dos e graduados do curso de 

Licenciatura que cursaram o componente curricular de práticas pedagógicas em ciências da 
natureza e suas tecnologias II. Para avaliação dos dados da pesquisa desenvolvida, utilizou 

ardin (1977), seguindo as etapas de 
organização de análise, codificação e categorização. Deste modo, foi definida unidades de 
registros das respostas, verificando a frequência e contexto, categorizando a partir da 

nderam o questionário do Google Forms.  A 
primeira questão consistia em averiguar como que os respondentes percebem as 
contribuições do componente curricular de práticas pedagógicas II para formação docente.  
As respostas da primeira questão foram direcionadas para melhoria da aprendizagem e o 
desenvolvimento de competências que forneça base para planejar aulas na educação 
básica. A segunda questão tinha como cerne saber quais foram os conteúdos mais 
importantes abordados em práticas pedagógicas em ciências da natureza e suas 
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tecnologias II. A sequência didática foi apontada como um dos principais conteúdos do 
componente curricular. A terceira questão foi elaborada de modo a saber quais foram os 
maiores desafios enfrentados pelos respondentes no componente curricular de práticas 
pedagógicas II. As maiores dificuldades evidenciadas pelos estudantes estavam voltadas 
em produzir e aplicar uma sequência didática com mais de uma área do conhecimento. 
Buscou-se na quarta questão entender qual seria a importância da sequência didática 
produzidas pelos respondentes em práticas pedagógicas em ciências da natureza II na 
articulação dos conteúdos de outros componentes curriculares da matriz do curso. A 
resposta direcionou-se para a importância do aprendizado interdisciplinar que este 
componente proporciona, uma vez que possibilita relacionar o conhecimento científico 
adquirido, com outros componentes do fio condutor. Diante dos resultados, percebe
relevância de componentes curriculares de práticas pedagógicas para formação docente, 
uma vez que possibilita planejar e organizar aulas que proporcionem aprendizado 
significativo e duradouro. 

 

Palavras-chave: Sequência didática; Formação inicial; Ensino de Ciências.

 

 

 

 

Anais do 1º Congresso Nacional Online de Ensino Científico 

sequência didática foi apontada como um dos principais conteúdos do 
componente curricular. A terceira questão foi elaborada de modo a saber quais foram os 
maiores desafios enfrentados pelos respondentes no componente curricular de práticas 

As maiores dificuldades evidenciadas pelos estudantes estavam voltadas 
em produzir e aplicar uma sequência didática com mais de uma área do conhecimento. 

se na quarta questão entender qual seria a importância da sequência didática 
respondentes em práticas pedagógicas em ciências da natureza II na 

articulação dos conteúdos de outros componentes curriculares da matriz do curso. A 
se para a importância do aprendizado interdisciplinar que este 

uma vez que possibilita relacionar o conhecimento científico 
adquirido, com outros componentes do fio condutor. Diante dos resultados, percebe
relevância de componentes curriculares de práticas pedagógicas para formação docente, 

ta planejar e organizar aulas que proporcionem aprendizado 
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sequência didática foi apontada como um dos principais conteúdos do 
componente curricular. A terceira questão foi elaborada de modo a saber quais foram os 
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