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APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta Sequência Didática (SD) é composta por atividades que foram 

desenvolvidas com alunos de 1º ano do Ensino Médio do Centro Estadual de 

Educação Profissional em Saúde do Centro Baiano, como parte da pesquisa 

apresentada na dissertação “Origem do Universo: Uma Sequência Didática 

Abordando as Vertentes Não Científica e Científica Para o Fomento do 

Letramento Científico”, no curso do Mestrado Profissional do Programa de Pós- 

Graduação em Astronomia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, sob 

a orientação da Profª. Drª. Ana Verena Freitas Paim e co-orientação do Prof. 

Dr. Carlos Alberto de Lima Ribeiro. 

Este produto pretende dar suporte pedagógico a professores, 

especialmente de Biologia, facilitando a abordagem sobre o tema Origem do 

Universo, devido à necessidade de valorizar a Ciência diante das diferentes 

crenças dos alunos, mas ao mesmo tempo, levando-os à compreensão das 

diversas formas de conhecimento. 

Diante do contexto de Pandemia, pelo COVID 19, vivenciado por toda a 

humanidade no período dessa pesquisa, o que ocasionou a suspensão das aulas 

presenciais, as atividades foram repensadas e adaptadas para serem 

desenvolvidas remotamente, utilizando-se das ferramentas tecnológicas. No 

entanto, as mesmas também podem ser realizadas presencialmente. Ainda sob 

as limitações impostas pela situação de pandemia, esta SD inicialmente foi 

apresentada para alunos de três turmas, porém, foi realizada com a participação 

de apenas 10 alunos, pois muitos apresentaram dificuldades de disponibilidade 

de horário e acesso à internet. 

São atividades sequenciais, coletivas, grupais e individuais, aqui 

organizadas em 4 módulos, com 7 encontros de 50 minutos cada, que podem 

ser alteradas diante do perfil de cada turma, ou cada professor, sendo um 

instrumento norteador para abordagem do tema em questão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As SDs têm sido muito utilizadas, desde a Educação Infantil até o Ensino 

Médio, porque auxiliam o professor a organizar de forma gradual o conteúdo que 

deseja trabalhar, atendendo às necessidades de seus alunos, podendo ser 

aplicadas nas diversas áreas de conhecimento. 

Em seu livro A Prática Educativa, Zabala define Sequência Didática 

como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (Zabala, 1998, p.18). 

Portanto, podemos entender que uma SD é uma estratégia, um procedimento 

didático, onde o professor planeja, aplica e avalia uma série de atividades que 

seguem uma lógica ascendente de dificuldade, que promove a construção e 

acumulação do conhecimento pelos alunos sobre um tema específico. 

No livro Sequências Didáticas para o Oral e a Escrita: apresentação de 

um procedimento, Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004) propõem um esquema 

para planejamento de uma SD, conforme figura abaixo: 

 

De acordo com este esquema, inicialmente, uma SD deve apresentar 

aos alunos a proposta de trabalho, detalhando de forma clara cada etapa que 

eles realizarão. Na etapa de Produção Inicial, deve-se fazer o levantamento do 

conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto que será estudado e isso 
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norteará o planejamento das atividades, que serão distribuídas em módulos, de 

acordo com temas relacionados, seguindo uma escala ascendente de 

complexidade. Na etapa de Produção Final, o aluno coloca em prática o 

conhecimento que adquiriu durante o processo de aplicação da SD, avaliando 

seu próprio desempenho. Para o professor, esse é o momento de obtenção dos 

resultados, podendo avaliar e validar seu trabalho. 

Ao organizar uma SD, o professor deve definir com clareza seus 

objetivos, considerando o nível de conhecimento dos alunos e atento à 

formulação das atividades de modo que garanta o interesse dos estudantes, pois 

é relevante que estes participem das etapas. Segundo Batista, Oliveira e 

Rodrigues, (2016): 

 
“É importante considerar, ao planejar uma sequência didática, as 
relações interativas entre professor/aluno, aluno/aluno e as influências 
dos conteúdos nessas relações, o papel do professor e o papel do 
aluno, a organização para os agrupamentos, a organização dos 
conteúdos, a organização do tempo e espaço, a organização dos 
recursos didáticos e avaliação.” (Batista, Oliveira, Rodrigues, 2016, 
p.5382) 

 

Analisando essas relações, utilizar SD como estratégia pedagógica para 

abordar a Origem do Universo é uma escolha acertada, considerando que este 

tema é motivo de contraposição de ideias entre os alunos e entre aluno e 

professor. É uma oportunidade para reconhecer que existem diversas formas 

de conhecimento sobre o assunto e ao mesmo tempo, estimular a apreensão 

do conhecimento científico. 

A Origem do Universo é muito polêmica, pois traz uma discussão que 

envolve crenças e valores. Dessa forma, esta SD foi pensada para auxiliar a 

abordagem desse tópico ao promover o letramento científico, sem que os alunos 

precisem abandonar suas crenças. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 
 

Esta Sequência Didática se apresenta com a finalidade de colaborar com 

professores de Biologia que têm dificuldade de abordar esta temática sobre a 

Origem do Universo, muitas vezes dando pouca importância ou até mesmo 

excluindo este conteúdo. Podemos atribuir isto a diversos motivos: a falta de 

formação específica sobre o assunto, sua crença em outras formas de 

conhecimento, a obrigatoriedade de cumprir o conteúdo dentro de um calendário 

pré-estabelecido e até mesmo dúvida sobre qual a melhor metodologia usar para 

explicar a Origem do Universo. Além disso, há fortes evidências na literatura 

científica que os alunos demonstram rejeição ao conhecimento científico, devido 

às suas crenças, principalmente, religiosas. (SANTOS, 2016, p. 9). 

Dessa forma, faz-se necessário auxiliar professores didaticamente para a 

valorização do tema em questão, bem como fomentar o letramento científico e 

desmitificar o conflito entre ciência e as outras formas de conhecimento. Por isso, 

a proposta desta SD é oferecer uma série de atividades para serem trabalhadas 

com os alunos, que apresentem outras formas de conhecimento sobre a Origem 

do Universo, como os mitos, filosofias e religiões, respeita-se a crença de cada 

um, professores e estudantes. Porém, promove-se a compreensão para os 

alunos sobre o que é um conhecimento científico e uma teoria científica para 

explicar a Origem do Universo, fomenta-se assim, o Letramento Científico. 
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3 OBJETIVOS 

 
 

● Geral 

Desenvolver atividades diversificadas em nível ascendente de complexidade 

envolvendo o tema Origem do Universo, sob as perspectivas não científicas 

e científicas, para fomento do letramento científico. 

 
 

● Específicos 

 
 

1. Abordar as diferentes formas de conhecimento sobre a Origem do 

Universo; 

2. Apresentar a transição de conhecimentos para a construção da ciência a 

respeito da origem do Universo; 

3. Fomentar o processo de letramento científico, por meio do estudo e 

abordagem do tema Origem do Universo, mediado pelo desenvolvimento 

desta Sequência Didática. 
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4 PRODUÇÃO INICIAL 

 
Aplicação de questionário (Apêndice A) via Google Forms para levantamento 

do conhecimento prévio dos alunos sobre a origem do Universo. 

Aplicação de pré-teste (Apêndice B), onde será enviado um email para os 

alunos com uma atividade contendo imagens que representem as diferentes 

formas de explicação sobre a Origem do Universo, para que eles escolham 

aquela que estiver de acordo com sua crença ou percepção e descreva o que 

sabe sobre ela. 

Realizar um encontro virtual dialógico por meio da plataforma Google Meet, 

para proposição da pesquisa e conhecimento dos subsunçores dos alunos sobre 

o tema em questão. Anotar todas as considerações num bloco de notas, 

ressaltando as mais relevantes. 
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5 DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
 

Esta Sequência Didática foi planejada de forma a contemplar as 

diferentes formas de explicar a Origem do Universo, considerando a importância 

histórica de cada uma delas, valorizando o conhecimento prévio dos alunos e 

conduzindo-os ao conhecimento científico. Para tanto, entendendo que o 

conhecimento evolui ao longo da história, esta SD inicia-se apresentando os 

tipos de conhecimento e segue em sequência, tratando as cosmogonias, a 

cosmologia e por fim, o Big Bang, que é a teoria sustentada pela ciência. 

Dessa forma, tomando como base o esquema proposto por Dolz, 

Noverraz e Schneuwly (2004), esta SD foi formulada seguindo as seguintes 

etapas: 

 Módulo 1 
 

Título 

Conhecimento e Tipos de Conhecimento 

Encontros 

1 

Objetivos 

 Apresentar a proposta da pesquisa; 

 Explicar o que é conhecimento e cada tipo; 

 Avaliar o conhecimento de cada aluno sobre a origem do Universo. 

Conteúdos 

 Conhecimento (definição) 

 Tipos de conhecimento: 

1. Empírico 

2. Teológico 

3. Filosófico 

4. Científico 

Procedimentos/Atividades 

● Num encontro virtual, apresentar a proposta do trabalho de pesquisa e 
iniciar uma discussão sobre o que é conhecimento e quais os tipos de 
conhecimento. 

● Por meio de slides, apresentar os diferentes tipos de conhecimento e as 

características que definem cada um. 

● Realizar “ao vivo” um QUIZ com enunciados para que os alunos 

identifiquem o tipo de conhecimento. 
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● Mostrar que cada um dos tipos de conhecimento tem uma forma para 

explicar como o Universo se formou e que todas elas têm a sua 

importância. 

● Enviar por email um pré-teste, contendo imagens que representem as 

diferentes formas de explicação sobre a origem do Universo, para que 

eles escolham aquela que estiver de acordo com sua crença ou 

percepção e descreva o que sabe sore ela. Esta atividade deverá ser 

respondida dentro de 1 hora. 

Recursos 

 Slides 

 Quiz 

 Pré-teste 

 Google Meet 
 Email 

Avaliação 

● Participação nas discussões e no quiz; 
 

● Resposta do pré-teste (não avaliar se a resposta está certa ou errada, 

mas avaliar o nível de conhecimento de cada aluno). 

 

 

 Módulo 2
 

Título 

Cosmogonias 

Encontros 

2 

Objetivos 

 Explicar o que é cosmogonia; 

 Apresentar como mitos e religiões explicam a origem do Universo; 

 Explicar a transição do pensamento mítico para o pensamento filosófico. 

Conteúdos 

 Cosmogonia; 

 Mitos e religiões; 

 Transição do pensamento mítico para o filosófico. 

Procedimentos/Atividades 

● Num encontro virtual, fazer uma explanação sobre cosmogonia; 

● Apresentar vídeos para ilustrar alguns mitos de criação; 

● Enviar para o email dos alunos textos com alguns mitos de criação para 

que eles apresentem em forma de infográfico no próximo encontro; 

● No segundo encontro virtual, os alunos deverão apresentar os 
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infográficos sobre os mitos de criação; 

● Após a apresentação dos infográficos, fazer uma exposição sobre a 

transição do pensamento mítico para o filosófico. 

Recursos 

 Textos; 

 Google Meet; 

 Vídeos do YouTube; 

 Email; 
 Infográficos. 

Avaliação 

● Apresentação do infográfico; 

● Participação individual. 

 

 Módulo 3
 

Título 

Cosmologia 

Encontros 

2 

Objetivos 

● Apresentar como o pensamento filosófico iniciou a explicação racional 

sobre a origem do Universo; 

● Apresentar a transição do pensamento filosófico para o pensamento 

científico; 

● Explicar a cosmologia 

● Apresentar o Big Bang como a teoria mais  aceita pela comunidade 

científica para explicar a origem do Universo. 

Conteúdos 

● A transição do pensamento filosófico para o pensamento científico; 

● O estudo da Cosmologia; 

● Big Bang. 

Procedimentos/Atividades 

● No primeiro encontro virtual, apresentar oralmente como os filósofos 

iniciaram os estudos sobre a origem do Universo de forma racional. 

Explicar como esses estudos evoluíram para o pensamento científico; 

● Utilizando slides, explicar o estudo da cosmologia; 

● Explicar oralmente sobre o Big Bang e em seguida apresentar um vídeo 

para ilustrá-lo; 

● Ao final do primeiro encontro, enviar para o email dos alunos textos 

sobre o pensamento de alguns filósofos a respeito da origem do 
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Universo, sobre cosmologia e sobre o Big Bang. Orientar para que formem 

equipes e criem padlets ou utilizem outra ferramenta para registrar as 

informações recebidas; 

● No segundo encontro virtual, os alunos deverão apresentar as produções 

dos padlets e ao final, faremos considerações sobre o avanço 

e a importância da ciência no estudo do Universo. 

Recursos 

● Google Meet; 

● Slides; 

● Vídeos do YouTube; 

● Textos; 

● Email; 

● Padlet. 

Avaliação 

● Produção de padlets em equipes; 

● Participação individual nas discussões. 

 

 

 Módulo 4
 

Título 

A Origem do Universo Sob as Vertentes Não Científicas e Científica 

Encontros 

2 

Objetivos 

 Registrar as considerações sobre as diferentes formas de conhecimento 
sobre a origem do Universo; 

 Orientar os alunos na elaboração, produção e apresentação de um 
ebook sobre a origem do Universo, sob as diferentes formas de 
conhecimento, evidenciando o conhecimento científico. 

Conteúdos 

● Todos trabalhados nos módulos I, II e III 

Procedimentos/Atividades 

● No primeiro encontro virtual, discutir e avaliar todos os conteúdos 

trabalhados. Apresenta o cordel “O Big Bang em Cordel” de Fernando da 

Paixão; 

● Orientar e acompanhar a produção do Ebook; 

● No segundo encontro virtual, apresentação do Ebook e considerações 

finais. Ao final do encontro, enviar por email o pós-teste. 

Recursos 

● Google Meet; 
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● Cordel; 

● Ebook; 

● Pós-teste 

Avaliação 

● Observar a participação e envolvimento dos alunos na produção do 

Ebook; 

● Resposta do pós-teste. 
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6 PRODUÇÃO FINAL 

 
 

Após desenvolvimento das atividades dos módulos I, II, III e IV, referentes 

às explicações sobre origem do Universo sob as vertentes não científicas e 

científicas, os alunos produzirão um Ebook mostrando que existem diversas 

formas de conhecimento e que cada pessoa se apropria daquilo que melhor lhe 

convém, mas, salientando a importância do conhecimento científico para os 

alunos de Ensino Médio, de modo que o aluno possa compreender e raciocinar 

cientificamente, promovendo o entendimento da ciência sem necessariamente 

abandonar suas crenças. 

A produção deste Ebook deve contar com a participação expressiva de 

todos os alunos envolvidos na pesquisa. Cada aluno deve contribuir com a 

construção dos textos postando num padlet, criado pelo professor, de modo que 

todos tenham acesso e possam interferir na produção do mesmo para o Ebook. 

Findado o período para postagem dos textos, realizar um encontro para 

organizar e finalizar o Ebook. 

Após a apresentação do Ebook, será enviado para o email dos alunos um 

pós-teste, que deverá ser respondido individualmente e devolvido dentro de 1 

hora, com o propósito de avaliar o avanço na compreensão do tema Origem do 

Universo, adquirido após a aplicação desta Sequência Didática. 
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8 APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO 
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APÊNDICE B 

PRÉ-TESTE 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ASTRONOMIA 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 
MESTRANDA: Munique Ferreira Gonçalves do Carmo 

ORIENTADORES: Profª Drª Ana Verena Freitas Paim e Prof. Dr. Carlos Alberto de Lima Ribeiro 

ALUNO(A): ______________________________________________ Data: _ /     _ /    

 
 

PESQUISA SOBRE A ORIGEM DO UNIVERSO 

PRÉ-TESTE 

As figuras abaixo representam diferentes formas de explicar a origem do Universo. Escolha 

aquela que mais se identifica com o que você acredita e escreva o que sabe sobre ela. 
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APÊNDICE C 
SLIDES 
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APÊNDICE D 

PADLETS 

 
AS DIFERENTES FORMAS DE CONHECER A ORIGEM DO UNIVERSO 
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COSMOLOGIA: 
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APÊNDICE E 

PÓS-TESTE 
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