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OBJETIVOS

PROCEDIMENTOS
1. Problematização Inicial
Apresentam-se questões ou situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão
envolvidas nos temas. Nesse momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que
pensam sobre as situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam.
A finalidade da problematização inicial é propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se
defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão e fazer com que ele
reconheça a necessidade de se obterem novos conhecimentos, com os quais possa interpretar a
situação mais adequadamente.
O critério para a escolha das questões “é o seu vínculo com o conteúdo a ser desenvolvido, ou
seja, as questões devem estar necessariamente relacionadas com o conteúdo do tópico ou
unidade em estudo”.
O papel do professor durante a problematização inicial é diagnosticar apenas o que os
estudantes sabem e pensam sobre uma determinada situação. É ele que organiza a discussão,
não para fornecer explicações prontas, mas, sim, para buscar o questionamento das
interpretações assumidas pelos estudantes.

2. Organização do Conhecimento
Momento em que, sob a orientação do professor, os conhecimentos necessários para a
compreensão dos temas e da problematização inicial são estudados.
Nesse momento, os conhecimentos necessários para a compreensão do tema e da
problematização inicial serão sistematicamente estudados sob orientação do professor.
Do ponto de vista metodológico, para o desenvolvimento desse momento, o professor é
aconselhado a utilizar as mais diversas atividades, como: exposição, formulação de questões,
texto para discussões, trabalho extraclasse, revisão e destaque dos aspectos fundamentais,
experiências.

3. Aplicação do Conhecimento
Momento que se destina a
para analisar e interpretar
outras que, embora não
compreendidas pelo mesmo

abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno,
tanto as situações iniciais que determinaram seu estudo quanto
estejam diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser
conhecimento.

OBS: Ao problematizar, de forma dialógica, os conceitos são integrados à vida e ao pensamento
do educando. Ao invés da memorização de informações sobre Química, Física ou Biologia, ocorre
o enfrentamento dos problemas vivenciados.
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