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Apresentação 

 

 

 

Este produto é fruto da pesquisa em ensino de ciências do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. É destinado aos 

professores de ciências do Ensino Fundamental da rede estadual e municipal, 

objetivando a preparação da utilização dos mapas conceituais no ensino de ciências, 

podendo ser estendido a outros níveis de ensino e com professores das demais áreas 

que contemplam o currículo. 

Utilizamos como base para discussões e propostas de atividades a Teoria da 

Aprendizagem Cognitiva de David Ausubel e Joseph Novak (AUSUBEL; NOVAK; 

HANESIAN, 1980) e (NOVAK, 1981). A proposta está dividida em quatro 

momentos, distribuídos em um dia de atividades e formação, equivalendo a oito 

horas/aula. Pretendemos com essa Formação Continuada oferecer aos professores de 

ciências conhecimento e sugestões para o trabalho com os mapas conceituais e, por 

conseguinte, desejamos que possam levar esses conhecimentos à prática escolar. 

A formação integra teoria e prática, dividida em quatro momentos de aprendizagem. 

O primeiro é destinado à abordagem discursiva sobre Aprendizagem Significativa, 

com utilização de textos e elaboração de mapa conceitual. Em seguida, destinamos 

as discussões sobre mapas conceituais. O terceiro momento é destinado às oficinas 

de produção dos mapas conceituais. Por fim, sugerimos a avaliação de todo o 

processo, com a culminância dos trabalhos desenvolvidos durante a formação e a 

produção e apresentações dos diários de bordo, sobretudo, dos mapas conceituais. 

 

 

 



 

Nível de Ensino: Formação Continuada 

Tema: Mapas Conceituais e Aprendizagem Significativa 

Tempo Estimado: 8 horas/aula 

Objetivo Geral: Oferecer aos professores de ciências da rede estadual e municipal 

suporte teórico e metodológico para a utilização de mapas conceituais em sua prática 

educativa: seja para o processo de ensino e aprendizagem, para avaliação da 

aprendizagem ou para o planejamento curricular. 

 

 

Estratégias: 

1º momento 

TEMA: Diagnóstico Inicial 

Objetivo: Apresentar a temática, buscando identificar os saberes prévios dos 

professores. 

- Apresentação geral: Acolhida com roda de conversas e socialização; 

-Diálogo sobre aprendizagem significativa e mapas conceituais, a partir das 

experiências dos professores; 

- Apresentação da Teoria Cognitiva de Ausubel, Novak e Hanesian (1980) e Ausubel 

(2003) e os mapas conceituais a partir de Novak (1981) e Novak e Gowin (1984); 

- Elaboração de mapas conceituais sobre aprendizagem significativa e discussão; 

- Atividade colaborativa e avaliativa com o auxílio das questões norteadores: 

O que eu sabia? O que eu descobri? 

- Elaboração de um diário de bordo. 

 



2º momento 

TEMA: Mapas Conceituais 

Objetivo: Apresentar os conceitos base para o trabalho com os mapas conceituais. 

- Acolhida; 

- Resgate dos conceitos vistos no momento anterior; 

- Distribuição de livros didáticos utilizados pelos professores para a escolha de textos 

e produção de mapas conceituais em grupo; 

- Apresentação dos mapas conceituais; 

- Registros no diário de bordo. 

 

3º momento 

TEMA: Oficinas pedagógicas 

Objetivo: Rever todo o conteúdo discutido, a partir da diferenciação progressiva e da 

reconciliação integrativa. 

1. Redistribuição dos mapas iniciais para, a partir deles, produzir um texto sobre a 

temática a qual foi elaborado o mapa. Rever acertos e incoerências e sinalizar nos 

textos as correções e modificações necessárias; 

2. Elaboração de mapas conceituais a partir de imagens: troca de mapas entre os 

professores, para que cada um avalie o mapa do outro. Em seguida, os mapas voltam 

aos seus donos e cada um apresenta seu material, dizendo o que concordou e 

discordou da análise feita pelo colega. Momento de discutir sobre aprendizagem 

idiossincrásica, avaliação e autoavaliação da experiência com os mapas conceituais. 

3. Relato da experiência, com a produção dos mapas a partir da linguagem verbal e 

não verbal. 

 



 

4º momento 

TEMA: Avaliação 

- Retomando todo o assunto discutido; 

- Elaboração, em grupo, de mapa final, envolvendo o tema “Mapas Conceituais e   

Aprendizagem Significativa”; 

-  Roda de conversa - Finalizando as discussões: O que levarão para sua prática? O 

que não levarão? 

-  Registro e apresentação do diário de bordo. 

 

 

Considerações Finais 

 

A formação continuada é uma contribuição importante, no sentido de que os 

professores tenham acesso a novos conhecimentos e possam agregá-los em sua 

prática de ensino, considerando que em alguns casos eles concluem a formação inicial 

com abordagem que não atende as necessidades atuais da educação, como as 

abordagens exclusivamente de base tradicional. O ensino de ciências, por outro lado, 

possui um campo vasto para a inserção de recursos instrucionais que possam 

representar a organização conceitual do aluno, além de contribuir para o processo 

avaliativo e que não esteja centrado nos instrumentos comumente utilizados, a 

exemplo dos testes escritos. 

Acreditamos que essa formação continuada servirá de suporte aos professores, nas 

possíveis práticas com mapas conceituais e envolvendo alunos e os próprios 

professores no processo de ensino e aprendizagem. Como, também, será um subsídio 

para uma nova forma de pensar e organizar o planejamento docente, ao considerar os 

conteúdos essenciais e os auxiliares. 
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