
 

 

 

                                                                

 
 

A UTILIZAÇÃO DA MULT

CIÊNCIAS NA AULA DE 

RESUMO 

A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração 
dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas 
apresentadas pelos PCN’s que contribui para o aprendizado do aluno. A interdiscip
começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei Nº 5.692/71. Por outro lado, o trabalho de 
campo é um instrumento didático que tem sido amplamente utilizado pelos professores do 
Ensino Fundamental e Médio numa intenção de associar teoria e prática, onde o
possam ser parte do processo de percepção e análise dos fenômenos que foram propostos 
para o estudo. Utilizar a interdisciplinaridade com as ciências naturais é nosso foco, 
juntamente com a educação ambiental para o ensino
isso torna-los seres pensantes e capazes de intervir na sociedade em que vivem com 
propósitos de progresso e cidadania. Sendo assim, nossa aula de campo, do Colégio 
Authêntico, foi desenvolvida em Marudá
geografia, além da multidisciplinaridade com a biologia, desenvolvendo habilidades acerca 
do conhecimento do mangue e toda sua estrutura, assim como habilidades científicas 
presente na natureza, entre elas, os conceitos de termologia e calorimetria e 
marítimas. Ao início da visita será explicado aos alunos o roteiro, os objetivos propostos 
serão trabalhados em sala de aula, além de confecção de folder a respeito da 
conscientização e preservação para entregar aos moradores e visitante de Marud
Durante a visita in loco, será feito a atividade no manguezal, conhecendo espécies da fauna 
e da flora desse ecossistema, desenvolver a conscientização e a importância da reciclagem, 
e na praia, fazer medições instantâneas da água e da areia da praia
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A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração 
dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas 
apresentadas pelos PCN’s que contribui para o aprendizado do aluno. A interdiscip
começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei Nº 5.692/71. Por outro lado, o trabalho de 
campo é um instrumento didático que tem sido amplamente utilizado pelos professores do 
Ensino Fundamental e Médio numa intenção de associar teoria e prática, onde o
possam ser parte do processo de percepção e análise dos fenômenos que foram propostos 
para o estudo. Utilizar a interdisciplinaridade com as ciências naturais é nosso foco, 
juntamente com a educação ambiental para o ensino-aprendizagem do estudant

los seres pensantes e capazes de intervir na sociedade em que vivem com 
propósitos de progresso e cidadania. Sendo assim, nossa aula de campo, do Colégio 
Authêntico, foi desenvolvida em Marudá-Pa. Abordar a interdisciplinaridade na físi
geografia, além da multidisciplinaridade com a biologia, desenvolvendo habilidades acerca 
do conhecimento do mangue e toda sua estrutura, assim como habilidades científicas 
presente na natureza, entre elas, os conceitos de termologia e calorimetria e 
marítimas. Ao início da visita será explicado aos alunos o roteiro, os objetivos propostos 
serão trabalhados em sala de aula, além de confecção de folder a respeito da 
conscientização e preservação para entregar aos moradores e visitante de Marud
Durante a visita in loco, será feito a atividade no manguezal, conhecendo espécies da fauna 
e da flora desse ecossistema, desenvolver a conscientização e a importância da reciclagem, 
e na praia, fazer medições instantâneas da água e da areia da praia 
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A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração 
dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas 
apresentadas pelos PCN’s que contribui para o aprendizado do aluno. A interdisciplinaridade 
começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei Nº 5.692/71. Por outro lado, o trabalho de 
campo é um instrumento didático que tem sido amplamente utilizado pelos professores do 
Ensino Fundamental e Médio numa intenção de associar teoria e prática, onde os alunos 
possam ser parte do processo de percepção e análise dos fenômenos que foram propostos 
para o estudo. Utilizar a interdisciplinaridade com as ciências naturais é nosso foco, 

aprendizagem do estudante, e com 
los seres pensantes e capazes de intervir na sociedade em que vivem com 

propósitos de progresso e cidadania. Sendo assim, nossa aula de campo, do Colégio 
Pa. Abordar a interdisciplinaridade na física e 

geografia, além da multidisciplinaridade com a biologia, desenvolvendo habilidades acerca 
do conhecimento do mangue e toda sua estrutura, assim como habilidades científicas 
presente na natureza, entre elas, os conceitos de termologia e calorimetria e as brisas 
marítimas. Ao início da visita será explicado aos alunos o roteiro, os objetivos propostos 
serão trabalhados em sala de aula, além de confecção de folder a respeito da 
conscientização e preservação para entregar aos moradores e visitante de Marudá-Pa. 
Durante a visita in loco, será feito a atividade no manguezal, conhecendo espécies da fauna 
e da flora desse ecossistema, desenvolver a conscientização e a importância da reciclagem, 
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intervalos de 30 minutos para construção do nosso gráfico com base no calor específico das 
substâncias, agregando o conhecimento sobre as brisas marítimas. E por fim, a confecção e 
exposição de painéis, com fotos e dados na pesquisa de c
aplicação de todas as atividades em nossa aula de campo, podemos afirmar o sucesso de 
nosso projeto, assim como a total compreensão e aprendizagem dos alunos com os 
conteúdos trabalhados em campo. A primeira atividade no mangue, n
entender a ecologia do mangue, os animais endêmicos e o processo de conservação e 
preservação, de suma importância no exercício da cidadania. Na segunda atividade, pelo 
turno da tarde, foram feitas medições na temperatura da água e da 
claro, de ter aprofundado os conceitos de calor e temperatura, capacidade térmica e calor 
específico, podendo assim, compreender todo o processo e analisar graficamente o 
fenômeno. As medições foram feitas a cada 30 minutos ao mesmo
termômetro de infravermelho. Todos os resultados nos levam ao efeito positivo do processo, 
além de relacionar a segunda atividade com a Geografia, explicando as brisas marítimas, 
indo de encontro as ciências humanas, sendo um processo cont
importância para os alunos. 

 

Palavras-chave: Ambiente; Ciências; Educação; Interdisciplinaridade; Preservação.
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intervalos de 30 minutos para construção do nosso gráfico com base no calor específico das 
substâncias, agregando o conhecimento sobre as brisas marítimas. E por fim, a confecção e 
exposição de painéis, com fotos e dados na pesquisa de campo sobre o tema. Após a 
aplicação de todas as atividades em nossa aula de campo, podemos afirmar o sucesso de 
nosso projeto, assim como a total compreensão e aprendizagem dos alunos com os 
conteúdos trabalhados em campo. A primeira atividade no mangue, nossos alunos puderam 
entender a ecologia do mangue, os animais endêmicos e o processo de conservação e 
preservação, de suma importância no exercício da cidadania. Na segunda atividade, pelo 
turno da tarde, foram feitas medições na temperatura da água e da areia da praia, antes é 
claro, de ter aprofundado os conceitos de calor e temperatura, capacidade térmica e calor 
específico, podendo assim, compreender todo o processo e analisar graficamente o 
fenômeno. As medições foram feitas a cada 30 minutos ao mesmo
termômetro de infravermelho. Todos os resultados nos levam ao efeito positivo do processo, 
além de relacionar a segunda atividade com a Geografia, explicando as brisas marítimas, 
indo de encontro as ciências humanas, sendo um processo contínuo e de grande 
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intervalos de 30 minutos para construção do nosso gráfico com base no calor específico das 
substâncias, agregando o conhecimento sobre as brisas marítimas. E por fim, a confecção e 

ampo sobre o tema. Após a 
aplicação de todas as atividades em nossa aula de campo, podemos afirmar o sucesso de 
nosso projeto, assim como a total compreensão e aprendizagem dos alunos com os 

ossos alunos puderam 
entender a ecologia do mangue, os animais endêmicos e o processo de conservação e 
preservação, de suma importância no exercício da cidadania. Na segunda atividade, pelo 

areia da praia, antes é 
claro, de ter aprofundado os conceitos de calor e temperatura, capacidade térmica e calor 
específico, podendo assim, compreender todo o processo e analisar graficamente o 
fenômeno. As medições foram feitas a cada 30 minutos ao mesmo instante com um 
termômetro de infravermelho. Todos os resultados nos levam ao efeito positivo do processo, 
além de relacionar a segunda atividade com a Geografia, explicando as brisas marítimas, 

ínuo e de grande 

Ambiente; Ciências; Educação; Interdisciplinaridade; Preservação. 


