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Responde  consulta  sobre  o  uso  de  materiais  nas
atividades práticas da área das Ciências da Natureza nas Escolas
de Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Município
de Caxias do Sul.

          
                             

RELATÓRIO
                                                   

 A  Secretaria  Municipal  da  Educação,  por  meio  do  ofício  nº  349,  de

24.04.2012, encaminha consulta a este Conselho referente ao questionamento realizado

pela E.M.E.F. Prefeito Luciano Corsetti, nos seguintes termos:

- Quais produtos químicos  pode a Escola adquirir para uso em laboratório e
como guardar?

- Que riscos estes produtos podem ocasionar e como proceder quanto ao
descarte?

-  Como proceder  quanto  a  conservação  de  animais  para  mostruário  em
vidro? 

                 
02 - ANÁLISE DA MATÉRIA 

O Conselho Municipal de Educação no uso de suas atribuições legais responde

as questões formuladas, considerando os seguintes desdobramentos:

- as possibilidades de desenvolvimento de atividades práticas para a etapa do

Ensino Fundamental relativas à área das Ciências da Natureza; 

-  o  estabelecido pela legislação vigente quanto a necessidade do adequado

descarte de resíduos das atividades práticas;

- a legislação que trata da utilização de animais em atividades educacionais.

Inicialmente, é importante assinalar que a função docente, diante das demandas

do atual momento histórico está  constantemente sendo colocada perante novos desafios,

de  buscar  uma  prática  pedagógica  que  promova  determinadas  condutas,  atitudes  e

determinados  interesses,  como  por  exemplo,  a  valorização  e  preservação  do  meio

ambiente, os cuidados com a saúde, entre outros. Nesse sentido, a área das Ciências da



Natureza contribui, por meio de atividades que associam teoria e prática, para a adoção

de posturas adequadas da comunidade escolar frente às novas demandas de convivência

com o  meio  ambiente,  bem como  aumenta  o  interesse  pelas  ciências  e  incentiva  a

criatividade  de  educandos  e  professores.  É  por  meio  de  atividades  práticas  que  o

educando vivencia e se prepara gradativamente para o desenvolvimento de pesquisas

científicas e para a vida. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998, ao se referir sobre o papel da

educação na área das Ciências Naturais, destacam: 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas
e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta
para a necessidade de se construir  uma escola voltada para a formação de
cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, onde
progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas para os
jovens que ingressarão no mundo do trabalho.  

Além disso, os referidos Parâmetros dizem que:

 A partir do movimento denominado Escola Nova, as propostas para a
renovação do ensino de Ciências Naturais orientou-se pela necessidade de o
currículo responder ao avanço do conhecimento científico e às novas demandas
pedagógicas.  Essa  tendência  deslocou  o  eixo  da  questão  pedagógica  dos
aspectos  puramente  lógicos  para  aspectos  psicológicos,  valorizando-se  a
participação  ativa  do  estudante  no  processo  de  aprendizagem.  Objetivos
preponderantemente informativos deram lugar a objetivos também formativos.
As  atividades  práticas  passaram  a  representar  importante  elemento  para  a
compreensão ativa de conceitos. 

Mostrar a Ciência como elaboração humana para uma compreensão
do mundo é uma meta para o ensino da área na escola fundamental.  Seus
conceitos e procedimentos contribuem para o questionamento do que se vê e se
ouve,  para interpretar  os fenômenos da natureza,  para compreender como a
sociedade nela intervém utilizando seus recursos e criando um novo meio social
e tecnológico. É necessário favorecer o desenvolvimento de postura reflexiva e
investigativa, de não-aceitação, a priori, de idéias e informações, assim como a
percepção  dos  limites  das  explicações,  inclusive  dos  modelos  científicos,
colaborando para a construção da autonomia de pensamento e de ação.

Os  professores  dos  anos  iniciais  e  os  professores  da  área  de  Ciências  da

Natureza devem selecionar experimentos possíveis de serem realizados, considerando a

estrutura  física  de  cada  escola  (sala  ou  laboratório),  os  materiais  e  equipamentos

necessários e adequados ao estágio de desenvolvimento dos educandos e a Proposta

Pedagógica. Para tanto, é importante considerar os temas ou os conteúdos programáticos

a serem pesquisados,  a faixa etária dos educandos, a segurança, o tamanho da turma,

as condições gerais da sala/laboratório e o destino dos rejeitos. 

Cabe  destacar,  que  não  existe  a  obrigatoriedade  legal  da  existência  de

laboratório para o ensino das Ciências da Natureza na etapa do Ensino Fundamental. Tal



obrigatoriedade está apontada para etapas a partir  do Ensino Médio.  A existência de

laboratório na escola que oferece o Ensino Fundamental é recomendável, porém, também

a sala de aula se devidamente organizada para determinado experimento poderá oferecer

ambiente  adequado.  É  importante  assinalar  que  a experimentação  sem  atitude

investigativa mais ampla não garante a aprendizagem dos conhecimentos científicos.

Nesse sentido, o planejamento do professor que atua no Ensino Fundamental

deve promover situações de aprendizagem que oportunizem descobertas significativas,

por  meio  de  procedimentos  viáveis,  que  busquem  desenvolver  habilidades,  formar

noções/conceitos e instigar cada vez mais a curiosidade dos alunos. Observações, coleta

de  materiais,  trilhas  orientadas,  filmes,  construção  de  hortas,  terrários,  protótipos  e

maquetes  são  exemplos  de  atividades  e  recursos  oferecidos  aos  alunos,  a  fim  de

desenvolver o conteúdo de Ciências da Natureza, além de experimentos simples com a

utilização de materiais e procedimentos que não ofereçam riscos à saúde e à segurança.

Dentre os materiais inócuos ou menos inofensivos, sugere-se o   uso da água, do óleo

vegetal, do vinagre, do sal, do álcool, do detergente, etc.

Há que se ressaltar que de acordo com a Resolução do Conselho Nacional do

Meio  Ambiente  -  CONAMA nº  358,  de  29  de  abril  de  2005,  a  qual  “Dispõe  sobre  o

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências”, no

Art. 14 diz que: É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de

acordo com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e

dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente.

Portanto,  as  Escolas  não  devem  utilizar  produtos  químicos  considerados

perigosos, capazes de causar dano à saúde e ao meio ambiente e tratar devidamente os

resíduos  dos  materiais  menos  inócuos,  eventualmente  utilizados  nos  experimentos,

observando as características de cada um.  

Por outro lado, e atendendo aos preceitos da legislação Nacional de Educação

Ambiental e da Política Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, por exemplo a Lei nº

10.350, de 30 de dezembro de 1994 e a Lei de Educação Ambiental 9795/99, o Conselho

entende como pertinente e oportuno a inclusão da substância “água” nos espaços físicos

e nas operações destinados às práticas de Ciências da Natureza, recomendando a sua

ado ção como substância básica e elementar a ser manipulada nas experiências, para

que, através delas, além de introduzir os alunos na compreensão dos métodos científicos,

familiarizando-os com os significados simbólicos dos elementos e das fórmulas, amplie

sua compreensão sobre as propriedades físico-químicas desta substância e dos seus

estados de transformação. A presença da água nestas práticas tem a finalidade de operar



com o conceito de indissociabilidade entre o homem e a água, possibilitando ao aluno

desenvolver visão crítica sobre consumo, qualidade, quantidade e sua importância no dia

a dia das atividades humanas. 

Sugere-se, como suporte ao conhecimento mais amplo e integrado da água, o

desenvolvimento  de  caminhadas  a  ambientes  naturais  ou  criados  pelo  homem,  cuja

intenção básica será a observação, para compreender suas funções, sua finalidade e

importância para o meio ambiente e para as atividades econômicas, como higienização

de um modo geral,   alimentação,   irrigação,  industrialização,  saneamento,   energia,

pesca, e outras.

Por fim, e referendando os Parâmetros Curriculares, bem como a importância de

estratégias transversais e interdisciplinares no currículo, sugere-se a adoção progressiva

do  tema  “água”  no  dia  a  dia  da  escola,   conduzido  por  atividades,  como  feiras,

exposições, debates e seminários.

Relativamente ao uso de animais para mostruário no ambiente escolar, o §

1º, do Art. 1º, da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, que “Regulamenta o inciso VII,

do § 1º do Art. 225 da Constituição Federal, estabelecendo procedimentos para o uso

científico de animais...” diz que “a utilização de animais em atividades educacionais fica

restrita a:

I – estabelecimentos de ensino superior;

II – estabelecimentos de educação profissional técnica de nível médio da área de

biomédica”.

Assim,  as  escolas  que  oferecem a etapa  do  Ensino  Fundamental  não estão

amparadas  ou  autorizadas  legalmente  a  fazer  uso  científico  de  animais  nos  seus

experimentos.

   Caso a escola ainda possua animais, deverá oficiar à Mantenedora para a devida

orientação.

03. CONCLUSÃO  

Ao  considerar  a  importância  e  a  obrigatoriedade  do  ensino  das  Ciências  da

Natureza no Ensino Fundamental é importante pensar no ensino que associe teoria e

prática, a fim de possibilitar oportunidades para que os alunos conheçam e vivenciem

experiências de iniciação científica e desenvolvam posturas reflexivas e investigativas. 

Este  Conselho  Municipal  de  Educação  assim  se  manifesta  em  resposta  aos

questionamentos  da  E.M.E.F.  Pref.  Luciano  Corsetti,  encaminhados  pela  Secretaria

Municipal da Educação, por meio do contido no item 02 do presente Parecer. 



Comissão do Ensino Fundamental e Modalidades:        
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           Aprovado, por unanimidade, em sessão plenária de 18 de setembro de 2012.

GLAUCIA HELENA GOMES

Presidente do Conselho Municipal de Educação

  


