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Um dos diferenciais na dinâmica dos cursos de 

mestrado profissional é a  elaboração de algum material que 

possa difundir a produção acadêmica e agregar a prática 

profissional, chamamos esse material de “produto 

educacional”. Na pesquisa intitulada “A rede social 

Facebook como metodologia complementar no Ensino de 

Ciências” desenvolvemos esse texto de apoio como produto 

educacional, descrevendo uma sequência didática aplicada 

durante o processo. Esse produto, num formato de manual, 

visa incentivar e nortear o desenvolvimento e aplicação de 

sequências didáticas como uma alternativa viável de variar 

estratégias em sala de aula, nesse caso em especial, 

agregando recursos das novas tecnologias de informação e 

comunicação (as TIC), as redes sociais, visto que um dos 

objetivos é justamente associar a teoria, a produção 

acadêmica à prática em sala de aula.

A proposta de associar o uso das redes sociais como 

complemento ao estudo em sala de aula surgiu do desejo de 

criar nos alunos a noção da importância de dar continuidade 

ao que é trabalhado em classe, seja por meio da revisão dos 

temas trabalhados, seja buscando novas informações em 

outros meios ou mesmo através de discussões com seus 

pares. Atualmente é notório o alcance dos ambientes da 

internet na sociedade, notadamente para aqueles 

chamados nativos digitais, dessa forma procuramos por 

meio de pesquisa prévia, diagnosticar o acesso e 

probabilidade de audiência dos discentes aos recursos das 

TIC e das redes sociais, obtendo como resposta a percepção 
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de uma utilização massiva tanto dos recursos físicos 

(computadores, tablets, smartphones) bem como recursos 

da Web 2.0, especialmente as redes sociais. Nessa 

associação escolhemos a rede social on-line Facebook 

como ambiente de trabalho por se mostrar como aquela de 

maior audiência entre os alunos do universo pesquisado.

Já a escolha pelo método da sequencia didática se deu 

pela possibilidade de programar atividades variadas de 

acordo com a necessidade dos educandos e por se tratar 

de uma ferramenta onde podemos agregar o fator da 

pesquisa acadêmica, no sentido de permitir uma avaliação 

diferenciada da sua utilização, sem que para isso 

precisemos nos afastar do objeto de estudo, avaliando 

dessa forma a nossa própria prática bem como a evolução 

no aprendizado dos alunos.

POTENCIALIDADES DO USO DAS TIC E DAS REDES 

SOCIAIS NA EDUCAÇÃO

A evolução tecnológica, principalmente aquela ligada a 

recursos de informática e comunicação, que cresce em ritmo de 

progressão geométrica, causou e causa mudanças não só na 

esfera educacional bem como nos meandros sócio-econômicos e, 

redundante afirmar que esse amálgama trouxe alterações hoje 

totalmente assimiladas no modus vivendi da humanidade.

Dessa forma, a inserção das TICs na educação não 

deveria causar estranheza. Já há algumas décadas vemos 

inúmeras iniciativas nesse sentido, desde oferta de recursos, “Au-
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diovisual, “multimídia interativa”, ensino assistido por computador, 

televisão educativa, cabo, técnicas clássicas de ensino a 

distância” (Lévi, 1999, p.171), como mudanças comportamentais. 

Ainda assim, muitas vezes nos deparamos com barreiras, 

principalmente aquelas ligadas ao despreparo técnico por parte 

dos docentes, causando receio na utilização e aplicação das TICs, 

muitas vezes justificadas pelo medo de aumento na carga de 

trabalho e insegurança por imaginarem seus alunos muito mais 

preparados para tal. 

Hoje em dia, grande parte das nossas atividades diárias, 

mais ainda de nossos alunos, os chamados “Nativos Digitais” 

segundo Prensky (2001, p.1) se dá no chamado ciberespaço, 

portanto não há porque não estender iniciativas educativas até 

ele. Dessa forma, além de encontrar respaldo à nossa iniciativa, 

ao identificar inúmeras experiências nesse sentido, também 

encontraremos recursos materiais variados disponíveis nesse 

ambiente, passíveis de utilização junto ao trabalho.

Ao utilizar as redes sociais, no nosso caso especifico o 

Facebook, como ferramenta para complementação dos estudos 

em classe, contempla-se a interação no sentido que os alunos 

estarão contribuindo constantemente com as proposições 

suscitadas pelo professor, neste caso o mediador principal, e 

ainda com os demais aprendizes, pois o ambiente se desenha 

como o contexto social do desenvolvimento e aprendizagem. E 

por vir na sequência do que foi trabalhado em classe, nos permitirá 

avaliar o que há de desenvolvimento real, para que as atividades 

propostas on-line contemplem o desenvolvimento proximal para 

subsequente continuidade em classe visto que as atividades 

estarão intercaladas.
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COMPLEMENTANDO O ESTUDO - ATIVIDADES 

EXTRA-CLASSE

Na nossa prática como docentes, sempre desejamos a 

evolução dos alunos, tanto no sentido amplo, no que diz respeito a 

sua formação integral, como cidadãos, bem como no sentido mais 

restrito, no que diz respeito a aquisição de conhecimento e 

habilidades. Dessa forma, uma das posturas e hábitos que 

sempre almejamos é aquela que está ligada a prática do estudo, 

mesmo fora da escola. Nesse estudo, temos como mote o 

desenvolvimento de práticas que incentivem a complementação 

do que é tratado em sala de aula, em casa, usando para isso um 

ambiente muito conhecido pelos discentes da faixa etária 

participante e uma metodologia que tenta tornar o estudo mais 

agradável. De alguma forma podemos conceber essa 

complementação dos estudos como o tradicional “dever de casa. 

Uma das definições na literatura, que corrobora com a nossa 

intenção e expectativa é descrita objetivamente por Franco 

(2002), “Considero 'tarefa de casa' toda atividade elaborada ou 

escolhida por professores como trabalho para que alunos 

desenvolvam fora do período escolar”. Já Carvalho (2004) vai 

além, destacando outros aspectos das tarefas complementares.

Tradicionalmente, o dever de casa é 
considerado uma estratégia de ensino: de 
fixação, revisão, reforço e preparação para 
aulas e provas, na forma de leituras e 
exercícios.
Nos aspectos psicológico e moral, tem sido 
justificado pela construção da independência, 
autonomia e responsabilidade do estudante 
por meio do desenvolvimento de hábitos de 
estudo e pontualidade. (Carvalho, 2004, p.94)

O uso da tecnologia para mediar e facilitar o desenvolvi-
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mento do ensino e aprendizado é quase um padrão atual, aqui 

buscamos estender essa utilização para as tarefas extra-classe, 

lembrando que apesar do alto investimento em tecnologia, essa 

ainda não está totalmente integrada ao ambiente escolar, muito 

menos quando associamos ao complemento dos estudos por 

meio dos deveres de casa.  Dessa forma, cabe a nós docentes, a 

experimentação e avaliação crítica do que é possível se alcançar 

por esse meio.

SEQUÊNCIA DIDÁTICA

As sequências didáticas são uma estratégia para 

organização, aplicação e avaliação de algum conteúdo ou tema 

proposto no processo de ensino/aprendizagem na qual são 

definidas previamente atividades a serem aplicadas ao longo de 

um período que normalmente engloba algumas semanas de 

aulas. Similar a um plano de aula “é mais ampla por abordar várias 

estratégias de ensino aprendizagem e por ser uma sequência de 

vários dias”(Leal, 2012, p.5). 

Giordan, Guimarães e Massi (2011) destacam que o 

interesse por pesquisas nesse tema no âmbito nacional vem da 

década de 70, apontando alguns trabalhos pontuais, mais 

preocupados com o contexto do planejamento de ensino, 

lembrando ainda que módulo ou unidade didática são outros 

termos encontrados para designar a mesma metodologia. 

Explicam ainda suas origens a partir do “contexto da Didática 

Francesa, no Ensino de Matemática, e no contexto de “Teaching-

Learning-Sequences” (TLS), principalmente no Ensino de Física” 

(Giordan, Guimarães e Massi, 2011, p.3).
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Além de se configurar como uma metodologia que 

evidencia resultados favoráveis no desenvolvimento de conceitos 

científicos pelos alunos (Leach e Scott, 2000; Zabala, 1998), as 

sequências didáticas também contemplam um campo 

demonstrado por Nascimento, Guimarães e El-hani (2009) que 

seriam as lacunas entre a pesquisa e prática, por fornecerem, a 

partir de conceitos de avaliações a priori e a posteriori, dados 

passíveis de utilização tanto como feedback para os professores 

analisarem o alcance de seus objetivos quanto para o 

enriquecimento teórico de pesquisas educacionais.

Leal (2012) descreve de maneira prática, sucinta e 

objetiva alguns elementos de uma sequência didática, bem como 

sugere uma forma de organização que utilizaremos adiante para 

demonstrar como fizemos a sua adaptação e aplicação, 

mesclando atividades aplicadas em sala de aula às atividades 

aplicadas na rede social Facebook© para complementação do 

estudo. Na nossa experiência escolhemos como tema, a estrutura 

da matéria, átomos e modelos, por ser um tema que gera 

dificuldade de aprendizagem tanto por parte dos alunos quanto 

pelos professores na busca por encontrar meios pala lidar com 

isso. Vale ressaltar que além de se tratar de um processo de 

experimentação também vem como sugestão para utilização em 

outras circunstâncias, seja com outros temas ou disciplinas.

Para cada aula, usamos os mesmos elementos (ou itens) 

de planejamento, sendo: TEMA, OBJETIVO, RECURSOS 

INSTRUCIONAIS, MOTIVAÇÃO, TEMPO ESTIMADO PARA 

AULA, DESENVOLVIMENTO e AVALIAÇÃO. Para as atividades 

desenvolvidas pela rede social, usamos o símbolo da “arroba” (@) 

como forma de identificação.
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Aulas 1 e 2 – 1º dia

TEMA: Modelos - avaliação a priori

OBJETIVO: Introduzir a ideia de que os modelos são uma 

representação de objetos e/ou conceitos que não podem ser 

verificados ou visualizados em determinadas condições e 

associar esse conceito a sua utilização em ciências.

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Miniaturas de objetos 

comuns, globo geográfico, caixa de papelão para dinâmica, 

quadro branco e canetas, computador e projetor multimídia.

MOTIVAÇÃO: Fotografia da turma e apresentação das 

miniaturas para associação com a proposta da aula.

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos

DESENVOLVIMENTO: Apresentação da proposta da 

sequência didática, descrevendo o processo, os objetivos e 

necessidade de participação na rede social “Facebook” para 

complementar as atividades desenvolvidas em classe;

Confirmação da adesão dos alunos ao grupo criado na rede 

social, intitulado “Ciências – Turma 901 – 2014”. 

Questionamento sobre o que são modelos, o que entendem 

por modelos, discussão aberta;

Convite à fotografia da turma, que irá servir de “capa” para o 

grupo na rede social e iniciar a associação ao tema, nesse 

caso, aos modelos fotográficos.

Dinâmica: Caixa surpresa x modelos x método científico.

Atividade onde os alunos procuram identificar o objeto que está 

dentro da caixa a partir de perguntas sobre o mesmo. Nessa 

atividade, a curiosidade, a formulação de hipóteses e a 

experimentação por meio das perguntas permite uma prática 

do método científico e dessa forma a associação do tema 

modelos a sua aplicação em ciências, em especial a Química, 

PLANEJAMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PASSO A PASSO
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que por sua vez poderá ser incitada ao incentivar os alunos a 

elaborarem questões sobre o material do objeto dentro da caixa.

AVALIAÇÃO:

· Discussão aberta sobre o que foi debatido em sala 

durante o desenvolvimento da aula;

· Debate a partir da questão: “O que é um átomo, o que 

você conhece ou sabe sobre isso?”;

· Resolução individual da questão proposta no caderno. 

(avaliação a priori).

@ - Publicar(transcrever) no grupo as respostas para 

as questões propostas em sala de aula.
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Aulas 3 e 4 – 2º dia

· TEMA: Discussão sobre os assuntos abordados no 

filme “BBC – Atom” 

OBJETIVO: Apresentar os conceitos básicos da estrutura 

atômica bem como a história do desenvolvimento dos modelos 

atômicos.

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e canetas para 

quadro, computador, projetor multimídia (data show);

MOTIVAÇÃO: Aproveitando o tema discutido na atividade 

desenvolvida na rede social questiona-se a respeito do que 

“postaram”, leram e viram associando essa discussão ao tema 

principal, o átomo (e seus modelos). 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos

DESENVOLVIMENTO: A aula se inicia com questionamentos 

sobre a atividade desenvolvida na rede social, desde as 

questões práticas como aquelas relacionadas ao tema em si.

Breve exposição oral sobre a estrutura atômica;

Exibição do filme “BBC – Atom”, com pausas para rever as ideias 

e pontos chave do documentário, com relevância para o que já 

foi discutido e novos questionamentos.

AVALIAÇÃO: Participação em enquete e postagens mediadas 

pelo professor/administrador do grupo.

@ - Assistir ao vídeo “Evolução dos modelos 

atômicos” (Condigital – PUC)*.
@ - Comentar o vídeo e o filme associando ao que foi 

discutido em sala de aula.

* http://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY
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Aulas 5 e 6 – 3º dia

· TEMA: Atividade “Modelos de átomos e moléculas”

OBJETIVO: Desenvolver  noção de organização dos átomos 

em moléculas na formação de substâncias e promover a 

introdução breve de conceitos como substâncias simples, 

compostas, funções químicas e reações químicas.

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco, canetas de 

quadro, computador, projetor multimídia (data show), 5 “kits” de 

modelos de átomos feitos em papel cartão colorido (produzidos 

pelo professor).

Os modelos utilizam discos em papel cartão, utilizando cores e 

tamanhos diferentes representando átomos de elementos 

comuns.

MOTIVAÇÃO: Revisão das atividades da rede social e projeção 

de imagem explicativa sobre o desenvolvimento da atividade e 

distribuição dos “kits” de modelos.

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos.

DESENVOLVIMENTO: A aula se inicia com a discussão sobre a 

atividade na rede social;

É solicitada a formação dos grupos e os “kits” são distribuídos;

Na projeção animada é apresentada a proposta da atividade, e 

são demonstrados alguns exemplos explicativos como a 

montagem de modelos de algumas moléculas comuns como 

gás hidrogênio (H ), gás oxigênio (O ) e água (H O);2 2 2

São apresentadas a partir daí 4 sequências de fórmulas 

químicas de substâncias comuns (simples, compostas, funções 

químicas e reações químicas), para cada sequência os alunos 

tentam montar sobre suas carteiras reunidas por grupos os 

modelos correspondentes, usando aqueles de cada “kit”;
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No início de cada sequência é feita uma pequena exposição 

sobre as substâncias apresentadas e ao final de cada 

montagem, os alunos apresentam os seus modelos para o 

professor que verifica os erros e acertos, ampliando a 

discussão.

AVALIAÇÃO:

@- Pesquisar e postar uma imagem de algum modelo 

atômico e comentá-la. Obs. Para incentivação, foi 

postada uma imagem sobre o tema.*

*http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msalfer

h/files/2012/11/evoluc_modelo_atomico.jpg
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Aulas 7 e 8 – 4º dia

· TEMA: Modelagem de moléculas simples com “Biscuit”

OBJETIVO: Construção de modelos de moléculas em massa 

de porcelana fria (biscuit).

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco, canetas para 

quadro, computadores, “tablets”, telefones celulares, massa de 

porcelana fria (biscuit), palitos de dentes e/ou fósforos, clips, 

tinta colorida, cola quente, cola instantânea.

MOTIVAÇÃO: Comentários sobre a atividade da rede social, 

revisão sobre as substâncias postadas.

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos 

(podendo ser acrescido de mais 20 minutos)

DESENVOLVIMENTO: Depois da introdução com a discussão 

sobre a atividade anterior e questionamentos sobre as 

substâncias pesquisadas são apresentados alguns modelos de 

substâncias comuns produzidos previamente (modelos feitos 

com bolinhas de isopor, com papel mache e com “biscuit”).

Produção individual dos modelos das substâncias pesquisadas 

e compartilhadas na rede social com a massa de porcelana fria 

(biscuit) que foi solicitada previamente. Nessa parte os alunos 

podem usar os recursos dos telefones celulares (smartphones), 

tablets e computadores para visualizar as figuras com os 

modelos das substâncias que foram compartilhadas por eles na 

internet.
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AVALIAÇÃO:

@ - Pesquisar informações a respeito de alguma 

substância química. Na postagem deverão 

apresentar:
1-  Nome da substância;
2-  Um modelo da molécula;
3-  A fórmula molecular;
4-  Informações gerais como propriedades 

químicas, importância, utilidade etc.
Obs. Para motivação e referência, o professor fez 

uma primeira postagem de exemplo utilizando como 

modelo de substância a água (H O).2
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Aulas 9 e 10 – 5º dia

· TEMA: Fechamento - Avaliação a posteriori.

OBJETIVO: Avaliar o aproveitamento da sequência didática seja 

no aspecto de conhecimento, formação de conceitos, conteúdo 

bem como da validade da metodologia utilizada.

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco, canetas para 

quadro, recursos audiovisuais, formulários para questionário.

MOTIVAÇÃO: Discussão sobre a atividade anterior, 

visualização das fotografias projetadas.

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos.

DESENVOLVIMENTO: Aula de encerramento da sequência, se 

desenvolve a partir da discussão sobre a atividade anterior. São 

projetadas a partir do computador com datashow, imagens 

sobre as atividades desenvolvidas na rede social, as postagens, 

fotos e comentários.

Debate sobre a sequência didática, o aproveitamento e a 

metodologia utilizada.

Resolução da questão proposta na 1ª aula da sequência com 

vistas a avaliar a evolução do aprendizado (avaliação a 

posteriori)
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AVALIAÇÃO:

@ - ATIVIDADE FINAL:
1- Montar uma sequência com 4 imagens 

sendo a 1ª a foto do modelo da substância 

que você modelou em sala;
2- As três fotos seguintes devem ter alguma 

relação com a característica ou importância 

da substância;
3- Cada foto deve ter um comentário breve 

explicando qual a relação da figura com o 

tema;
4- Cada aluno deve comentar outras 

postagens.

@ - Enquete avaliativa do projeto
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação 

no nosso dia a dia se tornaram tão evidentes que muitos de nós já 

não nos damos conta de quando ou como isso se deu. Sua 

assimilação se tornou natural e provavelmente muitos de nós já 

não conseguiríamos “sobreviver” na ausência delas. As compras 

feitas em um mercado ou loja, as operações bancárias, a 

expansão da comunicação via Internet e telefones celulares ou 

smartphones, até mesmo os eletrodomésticos já se tornaram 

“inteligentes”. Imaginar a educação fora desse contexto seria no 

mínimo inocência (ou incoerência). Apesar disso, todo o processo, 

principalmente aquele que envolve grandes mudanças, necessita 

de adaptação e preparo. Porém, muitas das ferramentas que 

foram, e ainda são, utilizadas no processo educacional formal hoje 

em dia já ganharam versões alternativas no contexto das TIC. A 

produção de textos, a exibição de imagens, os bancos de dados, 

informações para pesquisa, por exemplo, e só para não estender 

muito, são alguns exemplos de ferramentas que ganharam 

versões muito mais práticas e funcionais do que aquelas utilizadas 

por nós professores e alunos, há pouco tempo atrás. Dessa forma, 

acreditamos que a exploração da pesquisa sobre as 

possibilidades de utilização desses recursos, bem como a 

avaliação da sua prática são meios de incentivar a sua melhor 

utilização, descobrir como não usar, criar novos caminhos e 

associar definitivamente essa evolução tecnológica a um campo 

tão importante como esse que escolhemos quando decidimos nos 

tornar educadores.
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Voltamos a lembrar que se tratando de um processo de 

pesquisa, cujo resultado julgamos positivo, vem como sugestão 

para exploração de outros temas, conteúdos e/ou disciplinas. 

Esperamos que essas páginas sirvam de incentivo, fonte de 

consulta e ponto de partida para que continuemos essa busca 

incessante para evolução da nossa prática.
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