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Resumo: Este trabalho tem como objetivo central elaborar, investigar e desenvolver uma sequência 

didática com caráter investigativo desenvolvida para ser aplicada em Espaços não formal de 
Educação, como Museus e Centros de Ciências. Apresenta um papel importante na divulgação do 
conhecimento científico, propiciando o diálogo com os alunos e ampliando o processo de 
apropriação do conhecimento através da atividade investigativa. Essa proposta de ensino por 
investigação aplicada no Museu Interativo de Ciências do Sul Fluminense (MICInense), objetiva 
contribuir para o processo de alfabetização científica, oportunizando a construção do conhecimento 
sobre assuntos científicos através da aprendizagem baseada na resolução de problemas extraídos de 
situações cotidianas. Com o tema Óptica, utilizando como mote a pergunta “O que vem depois do 
arco-íris?”, o experimento do cientista William Herschel é reproduzido de forma cuidadosa, visando 
proporcionar o entendimento do fenômeno natural e a importância das ciências para compreensão 
de mundo, promovendo assim a aproximação com a cultura científica. No desenvolvimento desta 
proposta são abordados os conteúdos: história da luz, refração da luz solar, características das cores 
do vermelho ao violeta e em especial a descoberta do infravermelho, dentro de um contexto 
investigativo a partir de atividades práticas despertando o interesse pela ciência e tecnologia. A 
Sequência de Ensino Investigativa desenvolvida fomenta discussões e tem como objetivo 
proporcionar a estudantes e professores um ensino elaborado a partir de problemas experimentais. 
Dessa forma, a iniciativa proporciona o envolvimento da ciência com a sociedade, despertando um 
maior interesse pelos resultados de pesquisas divulgadas relacionadas à ciência. Como fruto 
associado a esta dissertação, foi desenvolvido um Produto Educacional que apresenta uma sequência 
didática e materiais de apoio, relacionados ao tema, os quais podem ser usados por professores do 
ensino básico. 


