
 

 

 

                                                                

 
 

AS PERSPECTIVAS PARA

RESUMO 

A Ciência está presente na sociedade e no cotidiano das crianças, desta forma é importante 
abordar o Ensino de Ciências desde o Ensino Infantil e Anos Iniciais, neste artigo o foco são 
os Anos Iniciais. O Ensino de Ciências está previsto na LDB, bem como P
documentos orientadores do Estado de São Paulo. O Ensino de Ciências pode iniciar desde 
esta idade, pois as crianças são curiosas e são apresentadas constantemente ao 
conhecimento científico, desta forma, a alfabetização científica pode contrib
inserção na cultura científica. A metodologia utilizada foi uma reflexão sobre os desafios e a 
importância do ensino desta área através da pesquisa bibliográfica do tema (GIL, 2002). Os 
Anos Iniciais apresentam particularidades como o professor 
dificuldades para o aprimoramento do Ensino de Ciências diante dos problemas 
encontrados na formação deste professor e no entendimento dos conteúdos específicos. 
Nos Anos Iniciais, Goldschmit (2012), ressalta que a Ciências deve estar
parte do processo de formação para enriquecimento da cultura científica e que os 
professores devem estar preparados para este desafio e contribuir para o desenvolvimento 
científico da criança. O papel do professor nos Anos Iniciais está em c
processo de formação científica dos alunos através de atividades investigativas que 
favoreçam a ampliação dos conhecimentos dos alunos visando a aprendizagem de 
conhecimentos científicos e experiências educacionais significativas (ROSA, et
LONGHINI, 2008, VIECHENESKI & CALERTTO, 2013). Considerando as especificidades 
dos Anos Iniciais, o papel da alfabetização é privilegiado, por outro lado, a alfabetização 
científica transcende o conceito de alfabetização, pois para a Ciência re
como os conhecimentos científicos serão utilizados para o aluno ler e compreender o mundo 
e o mesmo pode ser desenvolvido mesmo antes da criança saber ler e escrever e tornar
um aliado ao desenvolvimento da leitura e escrita. (LORENZETTI
Desta forma, a importância do Ensino de Ciências, não apenas por estar prevista na 
legislação e nos documentos oficiais, mas como parte do processo ensino
para se adquirir conhecimentos científicos e possibilitar a compre
crianças desde o início da escolarização tornar
contribuição do professor para o aprendizado do aluno é importante, porém ele precisa se 
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A Ciência está presente na sociedade e no cotidiano das crianças, desta forma é importante 
abordar o Ensino de Ciências desde o Ensino Infantil e Anos Iniciais, neste artigo o foco são 
os Anos Iniciais. O Ensino de Ciências está previsto na LDB, bem como P
documentos orientadores do Estado de São Paulo. O Ensino de Ciências pode iniciar desde 
esta idade, pois as crianças são curiosas e são apresentadas constantemente ao 
conhecimento científico, desta forma, a alfabetização científica pode contrib
inserção na cultura científica. A metodologia utilizada foi uma reflexão sobre os desafios e a 
importância do ensino desta área através da pesquisa bibliográfica do tema (GIL, 2002). Os 
Anos Iniciais apresentam particularidades como o professor polivalente, bem como 
dificuldades para o aprimoramento do Ensino de Ciências diante dos problemas 
encontrados na formação deste professor e no entendimento dos conteúdos específicos. 
Nos Anos Iniciais, Goldschmit (2012), ressalta que a Ciências deve estar
parte do processo de formação para enriquecimento da cultura científica e que os 
professores devem estar preparados para este desafio e contribuir para o desenvolvimento 
científico da criança. O papel do professor nos Anos Iniciais está em c
processo de formação científica dos alunos através de atividades investigativas que 
favoreçam a ampliação dos conhecimentos dos alunos visando a aprendizagem de 
conhecimentos científicos e experiências educacionais significativas (ROSA, et
LONGHINI, 2008, VIECHENESKI & CALERTTO, 2013). Considerando as especificidades 
dos Anos Iniciais, o papel da alfabetização é privilegiado, por outro lado, a alfabetização 
científica transcende o conceito de alfabetização, pois para a Ciência re
como os conhecimentos científicos serão utilizados para o aluno ler e compreender o mundo 
e o mesmo pode ser desenvolvido mesmo antes da criança saber ler e escrever e tornar
um aliado ao desenvolvimento da leitura e escrita. (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001). 
Desta forma, a importância do Ensino de Ciências, não apenas por estar prevista na 
legislação e nos documentos oficiais, mas como parte do processo ensino
para se adquirir conhecimentos científicos e possibilitar a compreensão do mundo pelas 
crianças desde o início da escolarização tornar-se o objetivo principal. Portanto, a 
contribuição do professor para o aprendizado do aluno é importante, porém ele precisa se 
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conhecimento científico, desta forma, a alfabetização científica pode contribuir para a 
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importância do ensino desta área através da pesquisa bibliográfica do tema (GIL, 2002). Os 

polivalente, bem como 
dificuldades para o aprimoramento do Ensino de Ciências diante dos problemas 
encontrados na formação deste professor e no entendimento dos conteúdos específicos. 
Nos Anos Iniciais, Goldschmit (2012), ressalta que a Ciências deve estar presente como 
parte do processo de formação para enriquecimento da cultura científica e que os 
professores devem estar preparados para este desafio e contribuir para o desenvolvimento 
científico da criança. O papel do professor nos Anos Iniciais está em contribuir para o 
processo de formação científica dos alunos através de atividades investigativas que 
favoreçam a ampliação dos conhecimentos dos alunos visando a aprendizagem de 
conhecimentos científicos e experiências educacionais significativas (ROSA, et al., 2007; 
LONGHINI, 2008, VIECHENESKI & CALERTTO, 2013). Considerando as especificidades 
dos Anos Iniciais, o papel da alfabetização é privilegiado, por outro lado, a alfabetização 
científica transcende o conceito de alfabetização, pois para a Ciência refere-se à forma 
como os conhecimentos científicos serão utilizados para o aluno ler e compreender o mundo 
e o mesmo pode ser desenvolvido mesmo antes da criança saber ler e escrever e tornar-se 
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preocupar com a sua formação também, pois ela precisa possibi
alfabetização científica, onde o conhecimento científico adquir
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