
AVISO 

Os slides abaixo foram disponibilizados exclusivamente para estudo e pesquisa dos alunos da 
disciplina História da Ciência e Ensino (UFABC) e demais interessados no tema. 

 

O conteúdo dos slides é baseado nos textos recomendados pelo professor. Em alguns dos slides, 
são citados trechos integrais dos textos. 

 

A reprodução ou utilização dos slides para quaisquer outros fins sem a devida autorização é 
PROIBIDA, estando sujeitas à acusação de plágio e a eventuais medidas jurídicas. 

 

Utilizem de forma consciente a informação e promovam sempre uma boa prática de estudo e 
pesquisa. 
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Sequência didática 
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2 aulas 

Público-alvo: livre escolha 

Duração das aulas: livre escolha 

 

Tópicos: 

1. Proposta 

2. Objetivos 

3. Metodologia 

4. Questões orientadoras 

5. Materiais de apoio 

OBJETIVOS GERAIS: 

- Trabalhar conceitos 

científicos 

- Trabalhar aspectos da 

Natureza da Ciência 
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Proposta – 1 (uma) para toda a sequência 

 

Descrição geral do tema a ser discutido, contendo uma justificativa de sua 
relevância. 

 

Objetivos – 1 (um) para cada aula 

 

O que se espera com esse conjunto de atividades? 

Quais conhecimentos/habilidades os alunos devem possuir ao final da atividade? 

Quais aspectos de Natureza da Ciência serão trabalhados? 

 

OBJETIVOS GERAIS (devem estar contemplados na proposta): 

- Trabalhar conceitos científicos 

- Trabalhar aspectos da Natureza da Ciência 
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Metodologia – 1 (uma) para cada aula 

 

Descrição das atividades empregadas para atingir os objetivos propostos.  

 

Questões orientadoras – 1 (um) conjunto para cada aula 

 

Descrição de questões que servirão como base para as atividades em sala. 

 

OBJETIVOS GERAIS (devem estar contemplados na 
proposta): 

- Trabalhar conceitos científicos 

- Trabalhar aspectos da Natureza da Ciência 
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Materiais de apoio – 1 (um) conjunto para cada aula 

 

Descrição dos materiais a serem utilizados como suporte 
para as aulas. Podem incluir textos/extratos da GMB, 
textos de historiadores, textos especialmente preparados 
para alunos e/ou professores, vídeos, figuras etc..  

 

 

OBJETIVOS GERAIS (devem estar contemplados 
na proposta): 

- Trabalhar conceitos científicos 

- Trabalhar aspectos da Natureza da Ciência 
 

 

 

 


