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PLANO DE ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

BOLSISTA: Marcieli Postal 

ESCOLA: Colégio Estadual Castelo Branco - PREMEN 

SUPERVISOR: Vera Junges Rech 

 

TEMA: SENSO COMUM E CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Esta intervenção será desenvolvida com os alunos do 2°D, do colégio Estadual Castelo Branco – 

PREMEN, no dia 21/08/2017, no período matutino, com duração de 20 min, que consistirá em uma 

revisão para a prova a ser aplicada posteriormente ao término da intervenção, sobre o conteúdo do 

livro didático do capitulo 23 Ciência, Tecnologias e Valores, especificamente abordando a diferença e 

características entre “senso  comum x conhecimento científico”. Diferenciando aspectos do Senso 

Comum tal como PARTICULAR, ou seja, adquirido pelo homem partir de experiências, vivências e 

observações do mundo; FRAGMENTÁRIO: não estabelece conexões entre situações; 

SUBJETIVO: Depende do ponto de vista pessoal, individual. E da Ciência como GERAL, ou seja, 

organizada a partir de um conjunto de teorias, estudos e observações científicas que sejam coerentes e 

que possam se comunicar entre si; UNIFICADOR: conhecimento que tem a capacidade de realizar 

referidas conexões; RIGOR: Dispõe de uma linguagem rigorosa cujos conceitos são definidos para 

evitar ambiguidades, tornando-os mais precisos. 

O procedimento metodológico da ciência deve ser neutro quando tem em vista apenas a racionalidade 

científica, mas não quanto aos fins que orientam suas pesquisas nem quanto aos objetivos a que se  

destinam suas descobertas. 

Portanto, a ciência encontra-se inextrincavelmente envolvida na moral e na política e o cientista tem 

uma responsabilidade social que não pode abdicar.  

 

OBJETIVOS: 

 Esclarecer os conceitos de Senso Comum e Conhecimento Científico; 

 Evidenciar o papel do conhecimento científico na sociedade atual; 

 Abordar o papel ético exercido pelo conjunto dos cientistas na pesquisa científica; 

METODOLOGIA: 

 

Utilizar os slides preparados com a sequência dos conceitos e diferenças para explicar o conteúdo 

abordados no livro didático em uma exposição oral e debate com os alunos 

 Características do senso Comum 

 Características da Ciência 

 Método e Comunidade científica 

 Valores Éticos e Políticos 

 

PRODUTOS GERADOS: 



 

Slides. 

REFERÊNCIAS: 

MENDES, Ademir (Et al.). Filosofia: Ensino médio. 2° ed. Curitiba: SEED Pr, 2006.  

http://filoinfo.net/node/134. 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 

A atividade obteve um resultado positivo e uma ampla participação da turma, pois o conteúdo é de 

fácil entendimento pelos alunos, contribuindo para discussões bem elaboradas acerca das experiências 

do seu dia a dia ao relacionar com hábitos do senso comum e uma perspectiva mais amplificada do 

papel da ciência e dos valores éticos do cientista nas pesquisas. 

Durante a realização da prova observei que foi utilizado para grande parte das respostas o debate feito 

durante a intervenção, demonstrando um entendimento do assunto abordado.  

 

http://filoinfo.net/node/134

