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Palavras-Chave: Modelo didático, aula prática, ensino fundamental. 

 

Na disciplina de Ciências da oitava série um dos conteúdos a serem trabalhados é o 

átomo e evolução dos modelos atômicos. Esse assunto se torna bastante abstrato para os 

alunos, pois há dificuldade em relacionar os modelos atômicos aos fenômenos do dia-a-dia 

com as observações que levaram à construção destes modelos. As aulas práticas possibilitam 

ao aluno associar assuntos relacionados à teoria de forma dinâmica. Assim, a prática escolhida 

para desenvolver o tema foi o modelo didático. Santos et al. (2008) na configuração do 

modelo didático, citam ser este, uma importante ferramenta que pode auxiliar o professor a 

estabelecer vínculos entre a abordagem teórica e sua prática docente. Dessa forma, escolher 

modelos didáticos como aporte pedagógico possibilita a interatividade e o raciocínio dos 

estudantes, exercitando a mente de forma lúdica. Nesse sentido, buscou-se discutir a 

construção de modelo didático do tema proposto, numa perspectiva diferenciada de ensino-

aprendizagem, onde o aluno seja o autor e construtor de seu conhecimento. O trabalho foi 

proposto pela professora aos alunos das oitavas séries A e B da Escola Estadual de Ensino 

Médio Venina Palma. Primeiramente, foi realizada na sala de aula a exposição teórica dos 

modelos atômicos e sua evolução ao longo dos tempos. Foram trabalhados os modelos 

atômicos de Dalton (esfera), Thompson (pudim de passas) e de Rutherford-Bohr (sistema 

solar). Após a aula expositiva os alunos foram orientados a confeccionarem em grupo os 

modelos atômicos estudados, utilizando materiais diversos e explorando sua capacidade de 

imaginação e criatividade. Os trabalhos foram iniciados em sala de aula, sendo concluídos em 

turno fora do horário escolar  com o auxílio dos bolsistas pibidianos. Num segundo momento, 

foi realizada a apresentação em sala de aula dos modelos confeccionados e uma explanação 

dos grupos sobre os materiais utilizados. Também foram feitos registros fotográficos, além de 

relatos por escrito da avaliação do trabalho pelos próprios alunos. Com essa atividade 

podemos perceber que novas práticas no ensino de ciências surgem para tornar o ensino 

significativo. Os modelos didáticos são ferramentas para um ensino inovador, diferenciando-

se do modelo tradicional de ensino, facilitando o processo da aprendizagem e significação. 

Além disto foi permitinda a utilizaçãode materiais reaproveitáveis para a confecção dos 

modelos didáticos. 
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