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Resumo  
 
Neste extrato buscamos compreender as condições e restrições para o desenvolvimento de 
uma engenharia didática composta de atividades de ensino e pesquisa (AEP) no processo de 
ensino e aprendizagem das noções de conservação ambiental em Ciências da Natureza, para 
tanto buscamos um referencial teórico robusto, que visa amparar nosso percurso composto 
de atividades a serem desenvolvidas com estudantes do ensino fundamental anos finais. 
Identificamos as competências e habilidades propostas no eixo temático “Matéria e Energia” 
indicadas e consideradas adequadas para desenvolver a engenharia didática. Esse primeiro 
estudo foi realizado por meio de pesquisa documental, permitindo identificar as orientações 
para o ensino e aprendizagem relacionados à saúde e ambiente em função de habilidades 
escolhidas, cuja finalidade é construir AEPs que completem o estudo da conservação 
ambiental. A pesquisa está dividida em diferentes etapas, nas quais utilizamos como 
referencial teórico as análises das relações institucionais centradas na proposta apresentada 
pela TAD de Chevallard e seus colaboradores, na noção na prática de referência de 
Martinand, nas noções de competência de Gascón e Vergnaud e nas noções de 
instrumentação e instrumentalização de Rabardel. A metodologia da pesquisa é qualitativa 
segundo Godoy, seguindo os métodos da pesquisa documental e do estudo de caso, pois a 
intervenção será realizada por meio de um PEP, no qual o estudante é o protagonista do 
estudo e da pesquisa e o professor o orientador. Os resultados encontrados indicam que é 
preciso compreender as novas orientações institucionais para adequar as habilidades com a 
realidade das diferentes comunidades. 
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Introdução  

 

Em face dos recentes acontecimentos no mundo no que se refere a questões 

socioeconômicas, saúde e ciência, devido à pandemia do SARS-COV2, se torna importante 

desenvolver, por meio de um método de ensino e aprendizagem, que tenha significado para 

os estudantes, temas que remetam a reflexão e discussão sobre saúde e ambiente, 
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considerando as implicações sobre a vida do planeta Terra e, mais particularmente, do 

futuro dos seres bióticos que nele habitam.   

Nesse sentido ressaltamos a importância da educação enquanto uma possibilidade 

para mudanças de hábitos, que conduza a construção de ações pertinentes para o cidadão 

moderno, auxiliando na promoção de um mundo menos desigual e com recursos suficientes 

para os moradores do planeta Terra, tratando sobretudo no enfoque do desequilíbrio 

ambiental que aflige o planeta, conduzindo à necessidade de reflexão e discussão 

relacionadas à preservação ambiental, o que acarreta ao interesse pelos estudos conduzidos 

pela Ciência e sua adequação para implementação consciente junto aos estudantes da 

Educação Básica ao Ensino Superior. 

Em função das observações acima, nossa proposta de pesquisa considera a 

importância de desenvolver junto aos estudantes da Educação Básica, mais especificamente, 

aos que iniciam o ensino fundamental anos finais, um Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP), 

que corresponde a uma engenharia didática de segunda geração, na qual a partir de uma 

questão geradora os estudantes propõem questões de seu interesse, ligadas ao tema, que 

serão orientadas por meio de reflexão e discussão, permitindo ao mesmo tempo motivar o 

estudo e mostrar a importância da preservação ambiental, assim como as perspectivas de 

ação no próprio meio em que o grupo de estudantes está inserido. 

Considerando a problemática acima e nossa proposta de construção do PEP, nos 

colocamos a seguinte questão de pesquisa: Quais as condições e restrições para o 

desenvolvimento de uma engenharia didática composta de atividades de ensino e pesquisa 

(AEP) no processo de ensino e aprendizagem das noções de conservação ambiental em 

Ciências da Natureza? 

Na tentativa de respondera a questão acima, o objetivo da pesquisa é: Identificar as 

condições e restrições para o desenvolvimento de uma engenharia didática composta de 

atividades de ensino e pesquisa no processo de ensino e aprendizagem das noções de 

conservação ambiental em Ciências da Natureza. 

Desse modo, para a construção do PEP é necessário iniciar ressaltando as relações 

institucionais esperadas dos estudantes, quando se considera o processo de ensino e 

aprendizagem de Ciências nos anos iniciais e finais do ensino fundamental.  



 

 

Desse modo, para esse extrato de pesquisa, apresentamos elementos do projeto que 

foi elaborado e está em inicio de desenvolvimento, sendo que para isso já analisamos as 

relações institucionais esperadas por meio da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(Brasil, 2018), do Currículo Paulista (São Paulo, 2019). 

 

Material e Métodos  

 

Para atingir nosso objetivo, a primeira opção foi encontrar as ferramentas necessárias 

para as diferentes análises, ou seja, elementos teóricos que sustentam o estudo das relações 

institucionais esperadas e existentes e das relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes, 

assim como aqueles que servem de alicerce para as reflexões, discussões, interpretações e 

justificativas das análises dos diferentes materiais encontrados e, mais particularmente, para 

a compreensão e apresentação dos resultados alcançados no desenvolvimento do PEP. 

Sendo assim, essas ferramentas são baseadas no referencial teórico selecionado para o 

desenvolvimento da pesquisa, a saber: a Teoria Antropológica do Didático de Chevallard 

(1985, 1992) e seus colaboradores, a noção de prática social de referência de Martinand 

(1986) e nas noções de competências e habilidades de Gascón (2011) e Vergnaud (2013).  

A seguir apresentamos brevemente as ferramentas acima mencionadas, para auxiliar 

na compreensão do desenvolvimento metodológico da pesquisa.  

Iniciamos pela Teoria Antropológica do Didático (TAD) que corresponde à ampliação da 

abordagem teórica em termos de Transposição Didática, introduzida inicialmente por 

Chevallard (1985) para compreender a entrada de novos saberes nas instituições. Segundo o 

autor, a transposição didática ocorre quando um conteúdo do saber ao ser designado como 

um saber a ensinar sofre adaptações, que irão lhe tornar apto a ter lugar entre os objetos de 

ensino.  

Ao introduzir a TAD, Chevallard (1992) explicita que se trata de uma teoria cujo 

objetivo é estudar o homem e suas relações com a Matemática, sendo assim optamos por 

essa teoria, uma vez que nosso propósito é estudar o homem e suas relações com as 

Ciências. Observamos que Chevallard (1985) e seus colaboradores desenvolvem a TAD 

visando os saberes matemáticos, mas considerando que os mesmos propõem um estudo 



 

 

centrado nas matemáticas, transportamos as ideias do autor e seus colaboradores para as 

Ciências, o que nos permite observar nosso estudo está centrado na própria Ciência e não 

nos sujeitos que desejamos ensinar, ou seja, nossa perspectiva é compreender como tratar 

os saberes da Ciência quando consideramos seu ensino.  

Após essa breve descrição da proposta teórica apresentada por Chevallard (1992) 

sobre a TAD, ressaltamos que as ferramentas de análise associadas à TAD são as noções de: 

relação institucional e pessoal, ostensivos e não ostensivos, níveis de codeterminação 

didática, sistema de ensino, sistema herbartiano, que servem para a compreensão da forma 

como os saberes são propostos e assim auxiliam na construção de uma engenharia didática 

de segunda geração denominada Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP).  

Como já anunciado consideramos ainda a noção de transposição didática de 

Chevallard (1985) associada à noção de prática social de referência introduzida por 

Martinand (1986) para auxiliar na introdução das práticas relativas às outras Ciências, no 

caso do estudo original do autor, as práticas eram associadas à informática, uma vez que na 

época estava sendo implementado o estudo de informática no “collège” (estudantes de 11 a 

14 anos).  Sendo assim, consideramos que a transposição didática associada às práticas 

sociais de referência nos auxilia a compreender a evolução dos saberes das Ciências e 

procurar práticas que se aproximem das utilizadas pelos profissionais.   

Consideramos ainda a noção de competência, segundo Gascón (2011), que sustenta a 

ideia de que o desenvolvimento pessoal precisa ser orientado para a prática profissional, 

social e cívica, devendo se basear em uma aprendizagem permanente ao longo de toda vida, 

que leve em consideração a integração e ativação de conhecimentos, habilidades e 

destrezas, atitudes e valores, sendo que segundo o autor para desenvolver as competências 

é imprescindível à transferência de capacidades e conhecimento entre diferentes contextos 

e sua mobilização em situações complexas, sendo aconselhável trabalhar com problemas e 

com projetos, assim o desenvolvimento das competências requer um trabalho coletivo de 

reflexão sobre a ação. As competências se desenvolvem e se manifestam na ação 

contextualizada e, consequentemente, o enfoque por competências enfatiza a 

aprendizagem de processos nos quais as situações de aprendizagem devem ser geridas 



 

 

mediante uma pedagogia ativa, diferenciada, cooperativa e socioconstrutivista, exigindo a 

utilização unicamente funcional dos conhecimentos disciplinares. (GASCÓN, 2011, p. 5-6) 

Consideramos ainda em relação à noção de competência e habilidades a proposta de 

Vergnaud (2009) que reconhece que o conhecimento está organizado em campos 

conceituais cuja apropriação por parte do sujeito, ocorre ao longo de um largo período de 

tempo, por meio da experiência, maturidade e aprendizagem. Logo o campo conceitual é, 

para ele, um conjunto informal e heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, 

estruturas, conteúdos e operações de pensamento, conectados uns aos outros e, 

provavelmente, entrelaçados durante o processo de aquisição do conhecimento.  

O domínio de um campo conceitual não ocorre em alguns meses, nem mesmo em 

alguns anos. Ao contrário, novos problemas e novas propriedades devem ser estudados ao 

longo de vários anos se quisermos que os alunos progressivamente os dominem. 

O autor trata ainda a noção de competência, considerando cinco formas diferentes 

quando em relação à teoria dos campos conceituais, observando que elas estão associadas 

ao estudo do sujeito em ação. Desse modo, para Vergnaud (2013) pensar a noção de 

competência conduz a distinguir:  

- O que o sujeito A pode fazer quando comparado ao sujeito B; 

- A evolução do desempenho de A num determinado tempo; 

- A possibilidade de A encontrar formas mais apropriadas para tratar uma determinada 

situação que permitam obter um resultado mais rápido, mais genérico e mais compatível; 

- A possibilidade do sujeito A dispor de um repertório de fontes alternativas; 

- A possibilidade do sujeito A estar mais instrumentalizado em face de uma nova 

situação. 

Para compreender melhor a construção e aquisição de novos conhecimentos 

completamos nossas ferramentas teóricas com a Teoria da Instrumentação (RABARDEL, 

1995), que possibilitará investigar ações mediadas por instrumentos, no nosso caso analisar 

as ações de estudo de estudantes mediadas por tecnologias digitais.  

Rabardel (1995) em seus estudos apresenta aspectos próprios que existem na relação 

entre artefato e instrumento. Um artefato é disponibilizado para o sujeito resolver uma dada 

tarefa, ele se apropria do artefato transformando-o em instrumento. A apropriação e a 



 

 

transformação do artefato em instrumento, nos diversos contextos de utilização para uma 

mesma classe de situações, é o cerne da Gênese Instrumental que está centrada em dois 

processos, o de Instrumentação (constitui a evolução dos esquemas de utilização dos 

artefatos, ou seja, sobre a ação e a atividade) e o processo de Instrumentalização (é a 

transformação dos artefatos durante a sua apropriação), que define um Instrumento como 

uma construção individual e social a partir de um determinado artefato (ligado à suas 

potencialidades e restrições).  

A construção da parte funcional de um determinado artefato, isto é, quando o artefato 

objeto é transformado em instrumento, é chamada de Gênese Instrumental, e envolve dois 

processos que caminham intimamente ligados, o processo de instrumentalização e o 

processo de instrumentação. A instrumentalização concerne à emergência e a evolução do 

componente artefato do instrumento: seleção, reagrupamento, produção e instituição de 

funções, transformações do artefato [...] que prolongam a concepção inicial dos artefatos. A 

instrumentação é relativa à emergência e a evolução dos esquemas de utilização: sua 

constituição, seu funcionamento, sua evolução assim como a assimilação de artefatos novos 

aos esquemas já constituídos (RABARDEL, 1999, p. 210).  

Após indicar as ferramentas que sustentarão as análises propostas na pesquisa, 

observamos que por se tratar de uma pesquisa qualitativa que segue os métodos da 

pesquisa documental e de estudo de caso, sendo que esse último será realizado por meio de 

uma intervenção de tipo Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP).   

Sendo assim, ressaltamos que a metodologia da pesquisa é qualitativa e segue o 

método da pesquisa documental conforme Godoy (1995) que explicita que “a metodologia 

qualitativa ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os 

fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, 

estabelecidas em diversos ambientes”.  

Algumas características básicas identificam os estudos denominados “qualitativos". 

Segundo esta perspectiva, um fenômeno podendo ser compreendido no contexto em que 

ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o 

pesquisador vai a campo buscando conhecer o fenômeno em estudo a partir da perspectiva 

das pessoas nele envolvidas.  



 

 

Realizamos ainda uma análise documental, por considerá-la como Godoy (1995) uma 

rica fonte de dados. Para tanto seguimos a orientação da autora que explicita a necessidade 

de examinar materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento 

analítico, ou que podem ser reexaminados, por meio de interpretações complementares. 

Realizaremos ainda uma intervenção centrada na noção de engenharia didática 

composta de Atividades de Estudo e Pesquisa (AEP) conforme Chevallard (1991), 

constituindo assim um Percurso de Estudo e Pesquisa (PEP). 

Ressaltamos que os resultados apresentados nesse extrato de pesquisa correspondem 

apenas a uma parte da pesquisa documental, ou seja, a análise da relação institucional 

existente via os documentos oficiais: BNCC, Currículo Paulista e Matriz Curricular, para os 

quais destacamos as habilidades e objetos de conhecimento em relação aos eixos temáticos 

Matéria e Energia e Vida e Evolução por serem aqueles que abordam, mais particularmente, 

as questões ambientais para a etapa escolar escolhida para esse estudo. 

 

Resultados e Discussão  

 

Um dos documentos analisados foi a BNCC, que nos parece um documento pautado no 

ideal daqueles que o redigiram, no entanto é preciso pensar nas condições e restrições 

existentes nos diferentes níveis de coderterminação. Colocar uma tabela do nível de 

codeterminação, observando que a mudança de um nível influencia todos os outros. N 

Tabela 01 apresentamos um exemplo de como funcionam esses níveis quando consideramos 

a interferência do Covid-19 no funcionamento da escola. 

 

Tabela 01: Funcionamento do Covid-10 no funcionamento da escola. 

Níveis de codeterminação Objetos associados Responsáveis pelo nível 

Humanidade  Interferência do Covid-19 sobre a 
Humanidade 

OMS, ONU e política dos diferentes 
países 

Civilização  Ocidental e Oriental OMS, ONU e política dos diferentes 
países 

Sociedade  Todos os habitantes de um mesmo 
país 

Política, Recursos Humanos da Saúde 
e da Educação 



 

 

Escola  Educação formal e não formal  Formal: Política, Noosfera disciplinar, 
profissionais da educação e 

professor. 
Não formal: Política 

Pedagogia  Novas formas de trabalho (ensino à 
distância) 

Política, Noosfera disciplinar, 
Profissionais da educação e 

professor 

Disciplina  Português, Matemática, História, 
Ciências, Geografia, Artes, Educação 

Física  

Política, Noosfera disciplinar, 
profissionais da educação e 

professor 

Domínio  Vida e Evolução Noosfera disciplinar e Professor 

Setor  Preservação da Biodiversidade Noosfera disciplinar e Professor 

Temas  Problemas ambientais Noosfera disciplinar e Professor 

Tópicos  Estudo de casos sobre determinados 
problemas ambientais 

Noosfera disciplinar, Professor  e 
estudantes. 

Fonte: Os autores 

 

Observando a tabela com um exemplo dos diferentes níveis de codeterminação, 

podemos identificar a BNCC como um exemplo do nível pedagogia, que nos conduziram a 

comparar as habilidades básicas nela indicadas com as habilidades inseridas no currículo 

paulista, ressaltando que as adequações se tornam necessárias uma vez que a habilidade 

que se relaciona com nossa questão de pesquisa é a habilidade (EF05CI14), que foi 

acrescentada no currículo paulista,  tem como objetivo comunicar por meio da tecnologia a 

importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na 

comunidade em que vive, como um modo de intervir na saúde coletiva. Lembrando que as 

habilidades da BNCC não podem ser suprimidas, mas é possível acrescentar novas 

habilidades, cuja finalidade é estabelecer uma conexão mais próxima com a especificidade 

de   cada região.  

Outro aspecto importante a ser discutido é que após pesquisa documental, segundo 

GODOY (1995), fica evidente que ao longo dos nove anos do ensino fundamental pouco se 

fala de educação ambiental, razão pela qual poderíamos questionar e relacionar com a falta 

de visão sistêmica e pouco de conhecimento de temas inerentes ao meio ambiente, que leve 

os estudantes a terem uma visão mais ampla sobre questões ambientais e os impactos 



 

 

causados pelas ações antrópicas. Nesse momento, nos deparamos com um dilema associado 

a consciência ecológica, pois nos parece importante que a escola trate explicitamente esse 

tema se desejamos desenvolver essa consciência, ou seja, precisamos nos questionar sobre 

como formar um cidadão capaz de interferir em seu meio, produzindo, utilizando e 

pensando de forma consciente como é preconizado nas premissas da sustentabilidade. 

Nos quadros que seguem, apresentamos as habilidades e os objetos de conhecimento 

associados ao eixo temático “Matéria e Energia” e “Vida e Evolução” em relação a cada ano 

escolar em que são indicados e ressaltando quando se trata de uma indicação da BNCC ou 

acrescentada pelo Currículo Paulista. 

 

Quadro I: Habilidades BNCC 5º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Matéria e Energia 

(EF05CI03) 
Selecionar argumentos que justifiquem a 
importância da cobertura vegetal para a 

manutenção do ciclo da água, a conservação 
dos solos, dos cursos de água e da qualidade do 

ar atmosférico. 

Propriedades físicas dos 
materiais. Ciclo hidrológico. 

Consumo consciente. 
Reciclagem. 

(EF05CI04) 
Identificar os principais usos da água e de 

outros materiais nas atividades cotidianas para 
discutir e propor formas sustentáveis de 

utilização desses recursos. 

(EF05CI05) 
Construir propostas coletivas para um consumo 

mais consciente e criar soluções tecnológicas 
para o descarte adequado e a reutilização ou 

reciclagem de materiais consumidos na escola 
e/ou na vida cotidiana. 

Fonte: Os autores 

 
 No quadro I observamos que o objeto de conhecimento a ser desenvolvido está 

associado a conscientização ambiental dos estudantes, dando ênfase a questão da água na 

natureza. 

 
Quadro II: Habilidades BNCC 7º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Matéria e Energia 

(EF07CI05) 
Discutir o uso de diferentes tipos de combustível 

e máquinas térmicas ao longo do tempo, para 
avaliar avanços, questões econômicas e 

Propriedades físicas dos 
materiais Ciclo hidrológico 

Consumo consciente 
Reciclagem 



 

 

problemas socioambientais causados pela 
produção e uso desses materiais e máquinas. 

(EF07CI11) 
Analisar historicamente o uso da tecnologia, 

incluindo a digital, nas diferentes dimensões da 
vida humana, considerando indicadores 

ambientais e de qualidade de vida. 

(EF07CI13) 
Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, 
seu papel fundamental para o desenvolvimento 

da vida na Terra, discutir as ações humanas 
responsáveis pelo seu aumento artificial (queima 

dos combustíveis fósseis, desmatamento, 
queimadas etc.) e selecionar e implementar 
propostas para a reversão ou controle desse 

quadro. 

Fonte: Os autores 

 
 Após o estudo do ciclo hidrológico no 5º ano, esse objeto de conhecimento será 

revisitado e ampliado no 7º ano, o que consideramos uma questão a ser discutida, pois 

justamente na transição entre o ensino fundamental anos iniciais e anos finais, um objeto de 

conhecimento que foi iniciado desaparece para ser retomado no 7º ano. Seria importante 

repensar a colocação dessa habilidade já no 6º ano. 

 
Quadro III: Habilidades BNCC 8º Ano 

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Matéria e Energia 

EF08CI05) 
Propor ações coletivas para otimizar o uso de 

energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, 
com base na seleção de equipamentos segundo 

critérios de sustentabilidade (consumo de 
energia e eficiência energética) e hábitos de 

consumo responsável. 

Uso consciente de Energia 
Elétrica 

(EF08CI06) 
Discutir e avaliar usinas de geração de energia 

elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), 
suas semelhanças e diferenças, seus impactos 

socioambientais, e como essa energia chega e é 
usada em sua cidade, comunidade, casa ou 

escola. 

(EF08CI16) 
Discutir iniciativas que contribuam para 

restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da 
identificação de alterações climáticas regionais e 

globais provocadas pela intervenção humana. 

Fonte: Os autores 
 



 

 

 No 8º ano a proposta é a conscientização sobre o uso da energia elétrica, mostrando 

sua importância tanto em relação às fontes produtoras como na criação de novas fontes, 

que sejam sustentáveis.  

 
Quadro IV: Habilidades BNCC  9º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Vida e Evolução 

(EF09CI12) 
Justificar a importância das unidades de 

conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional, 

considerando os diferentes tipos de unidades 
(parques, reservas e florestas nacionais), as 
populações humanas e as atividades a eles 

relacionados. 
Preservação da 
Biodiversidade 

(EF09CI13) 
Propor iniciativas individuais e coletivas para a 
solução de problemas ambientais da cidade ou 

da comunidade, com base na análise de ações de 
consumo consciente e de sustentabilidade bem-

sucedidas. 

Fonte: Os autores 

 

 Para o 9º ano observamos que após um estudo de conscientização sobre questões 

relacionadas, mais particularmente, ao consumo de água e energia elétrica, ressaltando sua 

importância para a sobrevivência no planeta Terra, os objetos de conhecimento se ampliam 

propondo o estudo da biodiversidade, momento no qual é possível ampliar os 

conhecimentos sobre conservação ambiental com os estudantes.  

 

Quadro V: Habilidades Currículo Paulista 5º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Matéria e Energia 

(EF05CI14) 
Comunicar por meio da tecnologia a importância 

das ações sustentáveis para a manutenção do 
equilíbrio ambiental na comunidade em que vive, 

como um modo de intervir na saúde coletiva. 

Propriedades físicas dos 
materiais ciclo hidrológico 

consumo consciente 
Reciclagem 

Fonte: Os autores 

 

 Como já anunciado anteriormente, o currículo paulista deve atender as habilidades 

da BNCC, podendo ampliá-las ou dividir uma determinada habilidade em função da 

orientação da noosfera disciplinar do estado ou do município. Para o nosso objeto de 



 

 

estudo, no 5º ano foi ingerida uma nova habilidade para tratar o objeto de conhecimento 

ciclo hidrológico, ou seja, conscientização sobre o consumo da água e a reciclagem. 

 

Quadro VI: Habilidades Currículo Paulista 7º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Vida e Evolução 

(EF07CI18*) 

Identificar as unidades de conservação existentes 
no território paulista e argumentar sobre suas 

características e importância em relação à 
preservação, à conservação e ao uso sustentável. 

Diversidade de ecossistemas 
Fenômenos naturais e 
impactos ambientais. 

Fonte: Os autores 

  
 No quadro VI ressaltamos que a questão da biodiversidade, que não era tratada na 

BNCC, é privilegiada no Currículo Paulista, mas considerada no eixo temático Vida e 

Evolução, o que indica a importância de considerar as questões ambientais para a 

sobrevivência no planeta Terra.  

 

Quadro VII: Habilidades Currículo Paulista 8º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Matéria e Energia 

(EF08CI17*) 
Discutir e propor o uso da energia de modo 

confiável, sustentável, moderno e 
economicamente acessível para todos. 

Fontes e tipos de energia 
Transformação de energia. 

 

(EF08CI18*) 
Investigar o processo de produção e o consumo 
de equipamentos eletrônicos e argumentar com 
criticidade sobre o impacto na saúde individual e 

coletiva das pessoas, propondo modos de 
consumo mais sustentáveis. 

Fonte: Os autores 

 

 No 8º ano observamos que foram introduzidas duas novas habilidades, mais uma vez 

a ênfase é dada ao consumo consciente e fica a cargo do professor mostrar a relação entre 

esse consumo e a preservação do meio ambiente, uma vez que a é preciso considerar a 

questão da saúde, o que pode atualmente ser tratado a partir da situação atual criada pela 

pandemia. 

 



 

 

Quadro VIII: Habilidades Currículo Paulista 9º Ano  

Eixo Temático Habilidade Objeto de Conhecimento 

Vida e Evolução 

(EF09CI12A) 
Discutir a importância das unidades de 

conservação para a preservação da 
biodiversidade e do patrimônio nacional e suas 

relações com as populações humanas e as bacias 
hidrográficas. 

 
(EF09CI12B) 

Propor estratégias de uso sustentável dos 
espaços relacionados às áreas de drenagem, rios, 

seus afluentes e subafluentes, próximos à 
comunidade em que vive. 

Preservação da 
Biodiversidade. 

Fonte: Os autores 

 

Da mesma forma que para o 6º, 7º e 8º anos, o Currículo Paulista inseriu mais duas 

habilidades no eixo temático Vida e Evolução, ampliando a questão de justificar a 

preservação da biodiversidade para discutir e propor estratégias, o que conduz o professor a 

procurar estratégias apropriadas para serem desenvolvidas pelos estudantes.  

 
Conclusão  

 
Como nossas análises se centraram nos dois documentos que precisam ser conhecidos 

dos professores para que se realize um trabalho consciente de preservação ambiental, 

ressaltamos que essa breve discussão dos dois documentos BNCC e Currículo Paulista para 

dois eixos temáticos mostra que é preciso um estudo em grupo desses documentos, 

considerando as possibilidades reais de aplicação nas diferentes comunidades do estado e 

municípios de São Paulo. 

Ressaltamos aqui que a habilidade (EF05CI14) foi inserida no 5º ano do Currículo 

Paulista, mas segundo nosso estudo e a experiência de uma das autoras, consideramos mais 

adequado tratá-la com alunos do 6º ano, uma vez que não encontramos habilidades 

relacionadas à meio ambiente nesse ano escolar, o que nos parece poder auxiliar na 

transição entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. 

Finalmente consideramos a importância de grupos de estudo entre professores das 

diferentes redes e a continuidade da formação continuada imposta pela pandemia, para que 



 

 

estudos sobre os documentos oficiais possam ser realizados, possibilitando a construção 

pelos próprios professores de seus materiais de ensino, o que permite uma melhor 

adequação junto à comunidade com que ele precisa desenvolver seu projeto de ensino e 

aprendizagem, o que corresponde a dar mais voz ao professor e permitir que o mesmo 

tenha uma participação efetiva nos diferentes níveis de codeterminação indicados na tabela 

1.  
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