
 

 

 

                                                                

 
 

AULA DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA AS 

RESUMO 

O Ensino de Ciências Naturais deve privilegiar espaços de aprendizagem que possibilitem 
ao aluno a re-significação de sabe
deles. A utilização desses espaços privilegiados de ensino e aprendizagem é 
responsabilidade dos professores que assumem com discernimento o seu fazer pedagógico. 
Neste contexto a utilização das cidades 
espaços de ciências, zoológicos entre outros espaços como metodologia educacional para 
apropriação dos saberes científicos possibilita integrar as diversas disciplinas acadêmicas 
num contexto diferenciado do 
um diálogo entre o que se aprende na escola e a prática que pode ser incorporada à vida 
dos alunos, contribuindo para diminuir a distância entre o pesquisador, a ciência, o 
desenvolvimento tecnológico e a vida das pessoas. As aulas de campo são oportunidades 
em que os alunos poderão descobrir novos ambientes fora da sala de aula, incluindo a 
observação e o registro de imagens e/ou de entrevistas as quais poderão ser de grande 
valia. Estas aulas também oferecem a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, 
pois dependendo do conteúdo, podem
tem sido descrita como uma forma de levar os alunos a estudarem os ambientes naturais, 
objetivando perceber e conhecer a natureza por meio dos diversos recursos visuais, ou seja, 
levá-los ao ambiente propriamente dito para estimular os sentidos de forma lúdica e 
interativa. Nesta perspectiva, foi apresentada aos dissentes do curso de Pedagogia da 
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O Ensino de Ciências Naturais deve privilegiar espaços de aprendizagem que possibilitem 
significação de saberes adquiridos no contexto da experiência de cada um 

deles. A utilização desses espaços privilegiados de ensino e aprendizagem é 
responsabilidade dos professores que assumem com discernimento o seu fazer pedagógico. 
Neste contexto a utilização das cidades e campo, parques urbanos, museus, praias, rios, 
espaços de ciências, zoológicos entre outros espaços como metodologia educacional para 
apropriação dos saberes científicos possibilita integrar as diversas disciplinas acadêmicas 
num contexto diferenciado do ambiente escolar. Pois estes espaços permitem estabelecer 
um diálogo entre o que se aprende na escola e a prática que pode ser incorporada à vida 
dos alunos, contribuindo para diminuir a distância entre o pesquisador, a ciência, o 

co e a vida das pessoas. As aulas de campo são oportunidades 
em que os alunos poderão descobrir novos ambientes fora da sala de aula, incluindo a 
observação e o registro de imagens e/ou de entrevistas as quais poderão ser de grande 

m oferecem a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, 
pois dependendo do conteúdo, podem-se abordar vários temas. Assim, a aula de campo 
tem sido descrita como uma forma de levar os alunos a estudarem os ambientes naturais, 

r e conhecer a natureza por meio dos diversos recursos visuais, ou seja, 
los ao ambiente propriamente dito para estimular os sentidos de forma lúdica e 

interativa. Nesta perspectiva, foi apresentada aos dissentes do curso de Pedagogia da 
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Anais do 1º Congresso 

 

Universidade do Estado da Bahia, turma PARFOR, matriculados no componente curricular: 
Metodologia do Ensino das Ciências Naturais II, a aula de campo como uma estratégia 
metodológica para facilitar o entendimento dos conteúdos científicos nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental. A atividade ocorreu no primeiro semestre de 2016 com os seguintes 
objetivos: Vivenciar as possibilidades de divulgação científica em museus de ciências 
naturais; Estimular os futuros professores a adoção de práticas pedagógicas em Educação 
em Ciências fora do ambiente escolar; Conhecer e vivenciar espaços fora do ambiente 
escolar onde o Ensino de Ciências pode acontecer. Na perspectiva de atingir os objetivos 
propostos, a atividade foi executada através da exposição dialogada pelo professor da 
disciplina, interação com o local (Museu Antares de Ciência e Tecnologia e o Museu Parque 
do Saber, ambos localizados em Feira de Santana) através de observação e coleta de 
material e elaboração de relatório de viagem. O processo de ensino e aprendizagem e
espaços não formais requer um olhar sobre o desenvolvimento e a experiência pessoal do 
estudante, pois esta deve auxiliar no desenvolvimento de suas competências pessoais. 
Levando-se em conta que estes ambientes possuem uma grande relevância pra o ensino
Ciências, ficou constado com vivência e principalmente as estratégias metodológicas 
usadas nos museus têm assegurado a aquisição de novos conhecimentos. E o mais 
importante, que essa prática fará parte das suas estratégias quando estiverem assumindo a 
docência. Então, a atividade de campo é pertinente e viável como estratégia metodológica 
para ser aplicada nas turmas de pedagogia em processo de formação inicial.

Palavras-chave: Ensino de Ciências; Aula de Campo; Espaço não formal.
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