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RESUMO 

O uso de modelos didáticos é comum no ensino de Biologia e está quase sempre 

associada à metodologia de aula expositiva ou aula prática. Muitas vezes por 

falta de recursos nas escolas, o professor acaba adotando medidas para que os 

estudantes compreendam e vejam o funcionamento de uma determinada 

estrutura. Uma dessas medidas é a confecção de modelos didáticos em sala de 

aula. Como método de auxiliar nas aulas de Biologia no conteúdo de citologia 

sobre o conteúdo “célula”, o presente trabalho objetivou produzir um modelo 

interativo de célula animal, numa turma de 1º ano do Ensino Médio do Colégio 

Estadual Eduardo Catalão, da cidade de Ilhéus- Bahia. O trabalho envolveu 

estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, alunos e a professor da 

disciplina de Biologia do colégio. O modelo serviu para a compreensão dos 

estudantes sobre a célula animal e seus componentes. Como a escola não 

dispõe de um laboratório de ciências com equipamentos para visualização das 

estruturas celulares, por meio da elaboração do modelo didático os estudantes 

puderam pesquisar, perceber e entender as estruturas e modelo tridimensional 

de uma célula animal, contribuindo assim para o processo de ensino e 

aprendizagem nesse nível de ensino. 

 

Palavras-chave: Ensino de Biologia, Citologia, Metodologia de Ensino. 
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INTRODUÇÃO  

Os materiais didáticos no Ensino de Biologia são frequentemente 

utilizados por professores afim permitir ao aluno a visualização, a caracterização 

de um tema e de aproximar os seus alunos do conteúdo abordado. 

O uso de modelos didáticos está associado à metodologia de aula 

expositiva ou prática. Para Silva e Ataide (2001, p. 175) “as aulas práticas não 

necessariamente precisam ser em um laboratório completo, pois a atividade se 

tornará muito mais significativa se o aluno a realizar utilizando materiais que 

estão ao seu alcance no dia a dia.” As metodologias utilizadas são aulas 

expositivas dialogadas, experimentais com uso de vidrarias, solvente e solutos. 

As Aulas práticas tem como objetivo prender a atenção do aluno afim de fazê-lo 

raciocinar e agir a partir da execução. Para Piaget (1972), os estudantes 

adquirem muito mais conhecimento por meio de situações concretas, e as 

experimentações constituem um grande instrumento de aprendizagem, pois a 

partir delas os alunos observam, pensam e agem. Os professores tentam sempre 

inovar nas suas aulas, porém a carência de recursos limita as ações pensadas 

pelos professores. Libâneo(1994), relata que muitos professores ficam 

lastimando dificuldades e acabam por esquecer de que as limitações e os 

condicionamentos do trabalho docente podem ser superados pela ação humana, 

ou seja, é preciso ter um planejamento para realizar uma aula diferente que fuja 

da monotonia e não fique presa apenas ao livro didático.  

 

METODOLOGIA 

As atividades descritas aqui foram desenvolvidas por estudantes do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz- 

UESC, como parte da atividade de aplicação de um projeto da disciplina de 

módulo interdisciplinar para o ensino de Biologia VII. A atividade proposta foi a 

elaboração de um modelo de célula animal por estudantes do 1 ano do Ensino 

Médio com auxílio dos estudantes da universidade. O modelo foi desenvolvido 

durantes três encontros com os estudantes em sala de aula, após explicação da 

aula teórica realizada pela professora da disciplina de biologia. Para a 

construção do modelo foi utilizado materiais de baixo custo e alguns reciclados, 
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além de imagens para que os estudantes pudessem construir seus próprios 

modelos em sala de aula a partir do conhecimento construído durante as aulas 

teóricas e a partir de pesquisas bibliográficas. A classe foi dividida em grupos 

para que fossem realizado um sorteio com o tema de qual organela celular o 

grupo ficaria e logo após foi iniciado a confecção dos modelos das organelas. 

 Para Krasilchik (2008), é fundamental que o aluno construa seus próprios 

modelos. A aula de Biologia é o momento ideal pra a elaboração e exposição de 

modelos didáticos para que por meio de objetos maiores o aluno leve em 

consideração o material estudado de uma maneira mais simples e mais próximo 

da sua realidade.  

 

IMAGENS DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE 

 
Imagem 1 - Acompanhamento das aulas teóricas de biologia no colégio. 

Fonte: Dados da pesquisa (Maio 2019). 
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Imagem 2 - Apresentação em grupo - Equipe apresentando sobre o Retículo 

Endoplasmático Rugoso 

Fonte: Dados da pesquisa (Maio 2019). 

 

 
Imagem  3 - Apresentação em grupo - Centríolos. 

Fonte: Dados da pesquisa (Maio 2019). 

 
Imagem 4 – Classe dividida em grupo para a confecção do modelo didático. 

Fonte: Dados da pesquisa (Maio 2019). 
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Imagem 5 - Confecção do modelo didático em grupo. 

Fonte: Dados da pesquisa (Maio 2019). 

 

 

 
Imagem 6 – Modelo didático da célula animal. 

Fonte: dados da pesquisa (Maio 2019) 

 

Os modelos das organelas confeccionados pelos estudantes foram 

apresentados para a turma por cada grupo responsável e no final foi montada 

uma célula animal tridimensional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a elaboração do material didático pelos estudantes foi notório que 

eles compreenderam melhor o conteúdo de citologia e a atividade promoveu 

interação entre os estudantes, professores e estudantes da universidade. Além 

de ter sido um trabalho satisfatório foi percebido envolvimento e dedicação tanto 



6 
 

dos alunos quanto da professora de biologia da escola, e um melhor rendimento 

na avaliação em classe, de acordo com a professora e os alunos da 

universidade. 

 

AGRADECIMENTOS 

Ao professor da UESC, pela orientação na escrita e execução do projeto 

de intervenção em um colégio estadual de Ilhéus/BA, a direção e aos 

colaboradores da escola e a professora regente e a turma do 1º ano D. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ATAIDE, M. C. E. S.; SILVA. B.V. C. As metodologias de ensino de ciências: 

contribuições da experimentação e da história e filosofia da ciência. HOLOS, 

ano 27, Vol 4, p.171- 181. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Ciências Naturais. Brasília: MEC / SEF, 1998. 
 
KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. EdUSP, São Paulo, 2004.  
 
LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo – SP: Cortez, 1994. 
 

 

  



7 
 

 

_______________________________________________________________ 

 

Convivendo com as diversidades: Sexualidade, LGBT e Feminismo 

 

Darília Christiane Bomfim de Rezende¹, Thais de Jesus Silva², Thainná Alves Pires³ 
 
Universidade Estadual de Santa Cruz, e mail: ¹darirezende95@gmail.com, 
²taaiisilva@hotmail.com, ³ thainnaalves@hotmail.com 
 

 
 

RESUMO 

 
Falar sobre sexo sempre foi um tabu e ainda hoje continua sendo um tema pouco 
abordado no meio familiar. Os pais evitam conversar com seus filhos e acabam 
negligenciando essas informações, fazendo com que em alguns casos, a escola 
assuma a responsabilidade de orientar os seus jovens sobre o “sexo seguro”. A 
questão da sexualidade tem influência direta na vida pessoal e social dos 
adolescentes, jovens e adultos. Deste modo, o presente trabalho visa apresentar, 
por meio de um relato de experiência, os resultados obtidos com a aplicação do 
projeto de intervenção sobre sexualidade no município de Ilhéus - Bahia, 
envolvendo os(as) alunos do 3º ano do Colégio Estadual Paulo Américo de 
Oliveira, com o objetivo de sensibilizar os(as) estudantes sobre questões como 
sexualidade, diversidade de gêneros e empoderamento feminino. 

 
Palavras-chave: Diversidade de Gênero, Empoderamento Feminino, Orientação 
Sexual. 
 

INTRODUÇÃO 

A sociedade sofreu grandes mudanças em seu âmbito social, e passou a 

voltar os olhos para lutas diárias pelos direitos das classes que ainda vivem à 

margem da sociedade colocando em pauta as discussões sobre a questão de 

gêneros sexuais, o papel da mulher e as causas LGBTQI+, por exemplo. Muitas 

delas foram incluídas no que conhecemos hoje como Temas Transversais, 

devidamente abordados na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

mailto:darirezende95@gmail.com
mailto:thainnaalves@hotmail.com
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(BRASIL, 1998). De acordo com os PCN (BRASIL, 1997), os temas transversais 

se caracterizam como questões importantes, urgentes e presentes sob várias 

formas, na vida cotidiana. Ainda se referindo ao conceito de transversalidade, o 

PCN (BRASIL, 1998) aponta que o conjunto de documentos de temas 

transversais discute a necessidade de a escola considerar valores gerais e 

unificadores que definam seu posicionamento em relação à dignidade da 

pessoa, à igualdade de direitos, à participação e a corresponsabilidade de 

trabalhar pela efetivação do direito de todos à cidadania. Deste modo, segundo 

esse documento:  

 
Transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na 
prática educativa, uma relação entre aprender na realidade e da 
realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender 
sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e 
da realidade) (BRASIL, 1998. p.30).  

 

A sociedade vivencia hoje uma época em que se tornou imprescindível 

falar sobre as diferentes formas de expressão sexual, e como essa sexualidade 

aflorada influencia diretamente na vida pessoal e social dos nossos jovens.  Os 

jovens estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, e na maioria das vezes 

sem uma orientação familiar adequada, fato que se dar por ainda ser 

considerado um tema constrangedor para se tratar com os filhos (BERALDO, 

2003). Desta forma, a escola apresenta um papel fundamental na 

complementação da educação desses jovens ao trabalhar esses temas 

considerados tabus de forma transversal em âmbito escolar, uma vez que é na 

escola que os alunos desenvolvem suas interações sociais, proporcionando 

conhecimento e consequentemente qualidade de vida aos mesmos (BERALDO, 

2003). O professor assume então o papel de principal mediador dessa 

transmissão de conhecimento e valores, cabendo a ele procurar maneiras 

eficazes de conseguir transmitir o conhecimento de forma efetiva, motivando os 

alunos à exploração e a reflexão dos problemas que desenvolve (PAPERT, 

1997). Dessa forma a utilização das Tecnologias de Informação e comunicação 

(TICs), se torna uma grande aliada ao se trabalhar assuntos de caráter social 

com o intuído de sensibilizar, uma vez que facilitam a compreensão de conceitos 

por promover uma maior interação com os alunos (MARTINHO, 2009) 
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O presente relato discorre sobre a experiência obtida com a aplicação de 

um projeto de intervenção no Colégio Estadual Paulo Américo de Oliveira, em 

Ilhéus-Bahia. O projeto de intervenção educacional foi intitulado “Convivendo 

com as Diversidades: Sexualidade, Feminismo e LGBT”, que se propôs a discutir 

os Temas Transversais: sexualidade, empoderamento feminino, gênero, e os 

direitos em âmbito social dos cidadãos apresentados na Constituição Federativa 

do Brasil de 1988. 

Esse projeto teve como intuito abordar os problemas relacionados à 

diversidade a partir de uma perspectiva crítica, além de possibilitar aos 

estudantes uma reflexão sobre seu comportamento diante situações 

semelhantes aos abordados no projeto, tal como o preconceito e intolerância. 

Isso foi possível levando em consideração 3 pilares que segundo Beraldo (2003) 

devem estar presentes ao aplicar um projeto em ambiente escolar, sendo eles a 

transmissão de informações de maneira verdadeira, a eliminação do preconceito 

e a atuação na área afetivo-emocional. 

 

APLICAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA 

O projeto foi desenvolvido com uma turma de 3º ano do Ensino Médio da 

rede pública da cidade de Ilhéus - Ba, onde os alunos apresentavam a idade 

entre 16 e 18 anos. As atividades foram desenvolvidas em três etapas, nos dias 

29 de abril, 30 de abril e 6 de maio do presente ano. 

 

Tabela 1 

Atividades desenvolvidas 

Encontros Atividade 

1º encontro 29/04/2019 

 

2º encontro 30/04/2019 

 

                3º encontro 06/05/2019 

 

Dinâmica e Aula expositiva 

 

 Aula expositiva dialogada  

 

 Mesa redonda 
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1º momento 

No dia 29/04, aconteceu o primeiro encontro com a turma, com a 

professora de biologia nos apresentando aos alunos. Trabalhamos em duas 

aulas de 50 minutos hora/aula com a classe. Feitas as apresentações das 

ministrantes, conversamos com a turma sobre a proposta do projeto que seria 

desenvolvida no decorrer dos três encontros. Em seguida, foi realizada uma 

atividade chamada “Dinâmica do papel”, entregando aos alunos uma folha em 

branco, para que eles colocassem anonimamente, suas opiniões prévias sobre 

os temas que seriam posteriormente discutidos. Percebemos que houve uma 

certa dificuldade dos alunos em expressarem suas opiniões prévias quando 

pedimos para que as escrevessem no papel antes da apresentação das 

ministrantes, porém, a medida que fomos dando alguns exemplos e mostrando 

algumas imagens no slide, eles conseguiram expressar melhor suas opiniões no 

papel. Essa interação entre professor guiando o aluno a desenvolver o 

pensamento crítico, reflete a ideia de Papert (1997) ao dizer que o professor é o 

sujeito ativo que deve possuir competência para guiar os alunos de forma eficaz 

promovendo a aprendizagem. Após recolhermos a folha, foi realizada uma 

conversa em forma de aula expositiva dialogada com os seguintes temas: 

Gêneros Sexuais pela visão biológica, Sexualidade, Movimento LGBTQI+ e Cura 

Gay, quando além de ajudarmos a construir o conhecimento acerca do assunto, 

também contamos com o conhecimento prévio dos alunos, que participaram 

dialogando com a gente. 

 

2º momento 

No segundo encontro nos reunimos em uma aula de 50 minutos para a 

continuidade do assunto. Foi feita com a turma uma aula expositiva dialogada, 

trabalhando temas como: Empoderamento feminino e lutas pelos direitos sociais, 

feminismo, feminicídio. À medida que a apresentação discorria, contamos com 

a participação ativa dos alunos, sendo que eles dividiram com as palestrantes 

relatos de experiência pessoal, ou conhecimento prévio de alguns casos de 

pessoas que já passaram por situações parecidas próximas a elas, além de 

exporem a todo momento suas opiniões sobre o assunto. Nesse assunto, 

relacionado ao empoderamento feminino em especial, foram relatados vários 

casos de relacionamentos abusivos por parte das meninas, e conseguimos 
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perceber uma posição bem consciente e de apoio por partes dos meninos às 

lutas do movimento feminino, o que refletiu uma boa consciência por parte de 

público masculino. 

 

3º momento 

No terceiro encontro, no dia 06/05/2019, foi realizada uma mesa redonda, 

quando utilizamos das tecnologias de informação e comunicação (TICs) para 

conseguir atingir o objetivo da dinâmica. As TICs se mostram nesse contexto 

como uma ferramenta que visa facilitar a transmissão do conteúdo, fato também 

defendido por Martinho (2009), onde ele diz que a utilização dessas tecnologias 

estimula o desenvolvimento da capacidade de avaliação, da interpretação e 

estimula uma reflexão crítica acerca dos assuntos abordados. 

A dinâmica do terceiro momento consistia em passar para os alunos 

alguns vídeos de relatos verídicos de pessoas que, em alguém momento, foram 

lesadas por outras, tanto por sua opção sexual ou simplesmente por 

pertencerem ao gênero feminino. Essa atividade teve como objetivo sensibilizar 

os alunos sobre as consequências que uma prática ofensiva e opressora da 

sociedade gera nessas pessoas. Em seguida, os papéis contendo as opiniões 

prévias dos alunos foram sendo sorteadas e lidas, abrindo a mesa redonda para 

discutir as opiniões iniciais e observar se houve mudança de opiniões após a 

aplicação do projeto, além de fazer os alunos refletirem sobre seus papéis na 

sociedade.  Nesse último encontro com os alunos, ficou evidente a importância 

de um projeto como esse para discutir em sala de aula temas que são poucos 

falados e desmistificados, corroborando com a idéia de Beraldo (2003) em que 

ele pontua a necessidade de trabalhar as questões voltadas para a sexualidade 

na escola, a fim de construir uma sociedade livre de falso moralismo e mais feliz. 

À medida que líamos as opiniões iniciais dos alunos e eles comentavam sobre 

elas, muitos assumiram uma mudança de pensamento relacionado a alguns 

desses temas, principalmente os voltados para a intolerância às causas LGBTs. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A abordagem do assunto “Convivendo com as diferenças” contribuiu no 

aprendizado, tanto dos alunos quanto de nós monitores. Apesar de uns alunos 

se destacarem mais do que outros durante a aplicação do projeto, notamos que 
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no geral, a turma teve uma participação efetiva e crítica nas atividades e 

discussões proporcionadas pelo projeto. Além disso, cabe também ressaltar que 

os alunos contribuíram para que um bom trabalho pudesse ser feito, participando 

ativamente das discussões sobre as diferentes formas de violência, opressão e 

preconceitos, tão presentes em nossa sociedade e necessários de serem 

combatidos, principalmente nos espaços escolares. Foi notório que a utilização 

dos vídeos foi peça chave no processo de sensibilização, uma vez que os alunos 

interagiram e expressaram suas opiniões de repúdio às intolerâncias 

apresentadas nesses vídeos, mostrando que o objetivo de sensibilizar o público 

alvo foi atingido. Além disso alguns alunos relataram não ter uma abertura para 

conversar sobre esses temas em casa, mas que as palestras foram muito 

importantes para entender um pouco mais desses assuntos e tirar algumas 

dúvidas, o que nos fez refletir a importância do professor como formadores de 

cidadãos mais conscientes, além de confirmar que o trabalho conseguiu seguir 

os 3 pilares propostos por Beraldo (2003). 

Durante os dias da aplicação do projeto tivemos a oportunidade de 

vivenciar, na prática, a relação entre escola, professor e aluno. O resultado de 

toda essa experiência para nós, futuras professoras de Biologia, foi bastante 

positivo, sendo este um momento muito enriquecedor para nós, como sujeitos e 

profissionais  
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RESUMO  

O uso de jogos didáticos no ensino de Ciências e Biologia, como um recurso 
facilitador da aprendizagem, deveria apresentar-se como prática recorrente nas 
escolas. Para abordar o tema saneamento básico, foi utilizado, como recurso, o 
jogo.  A temática foi escolhida a partir da diagnose da unidade escolar e seu 
entorno.  Utilizou-se do Ludo, que consiste em um tabuleiro, no qual quatro 
jogadores ou grupos de jogadores contam com os números resultantes do 
lançamento de um único dado, para mover as suas três peças coloridas, da casa 
de partida até o centro do tabuleiro. Objetivou-se utilizar um recurso lúdico para 
abordar aspectos da legislação e saúde pública relativos à questão do 
saneamento básico. Durante a aplicação, destacou-se como ponto positivo, que 
o jogo é viável quanto a socialização entre os estudantes e suscita 
características do trabalho em grupo, tais como união e resolução de problemas 
cotidianos. Em contrapartida, o jogo demanda muito tempo para sua finalização, 
o que não foi levado em consideração durante o planejamento, e nem todos os 
discentes se envolveram no momento da aplicação. Ao fim, elaborou-se um 
vídeo de 10 minutos contendo as etapas da aplicação do projeto na escola. O 
uso de jogos como recurso didático deve ser amplamente difundido por ser muito 
atrativo e possibilitar a visualização de muitos conceitos de forma mais real. Essa 
é uma forma diferente de trabalhar conteúdos que, muitas vezes, podem ser 
vistos como complexos, pois o jogo didático permite que o aluno seja ativo no 
processo de aprendizagem, fazendo ele se sentir construtor do conhecimento. 
 
Palavras-chave: Legislação. Ludicidade. Saúde pública.  
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RESUMO 

 
No seguinte trabalho é relatada a experiência de três discentes do curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas da UESC, na aplicação de um projeto de 
intervenção (PI). O projeto foi aplicado para alunos da 3ª série do ensino médio 
do Complexo Integrado de Educação, na cidade de Ipiaú/BA, no intuito de 
discutir biotecnologia com enfoque em fermentação, tendo como métodos de 
aplicação slide e práticas. Quando se fala em fermentação somos impulsionados 
a lembrar do bolo, pães, cerveja, vinho, queijos, mas não é tão comum fazermos 
ligação com microrganismos. Diferente disso, pensamos logo em seus 
malefícios, as doenças que por eles podem ser provocadas. Dessa maneira, 
esse trabalho teve como motivo primordial desmistificar essas ideias e mostrar 
que os microrganismos, tais como alguns fungos e bactérias também fazem 
parte da alimentação. Os alunos mostraram-se bastante participativos e 
interessados pelo tema. As curiosidades e atividades que se sucederam 
prenderam a atenção dos alunos, o que demonstra que a intervenção constituiu-
se enquanto uma boa oportunidade de aprendizagem prática para os estudantes 
envolvidos com a aplicação do projeto. 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciência. Biotecnologia. Microrganismos. 
Fermentação 
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INTRODUÇÃO  

Nos dias de hoje as o conhecimento é construído para as pessoas de 

maneira muito rápida e superficial, não sendo abordadas de maneira eficaz. O 

cotidiano dos adolescentes é repleto de informações que surgem através do 

acesso à internet, da tv, pela escola, dentre outros meios. Contudo, é difícil 

relacionar todas essas informações com o dia-a-dia dos jovens já que, muitas 

vezes, são vistas pela sociedade como algo distante da realidade delas. 

A busca de novas ferramentas para o ensino de Ciências, objetiva   

abordagens de novos conteúdos que possam conduzir o discente a um 

pensamento e senso crítico. Visto que é notado a carência de uma metodologia 

que auxilie o professor nesse objetivo, relacionando demandas de informações 

e situações próximas da sua realidade. Paulo Freire afirma que “não há ensino 

sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (2001, p. 32). Para ele, o facilitador busca 

sempre respeitar os saberes dos alunos, que eles absorveram durante sua 

trajetória escolar, incentivando-os a sua busca através do exercício da 

curiosidade que os alimentam à imaginação, observação, questionamentos, 

elaboração de hipóteses e chega a uma explicação epistemológica. 

A busca por metodologias diferentes às aplicadas nas escolas nos causou 

uma certa inquietação, o que possibilitou o desenvolvimento desse projeto. A 

intervenção teve como alvo alunos da 3ª série do ensino médio do Colégio 

Modelo Luís Eduardo Magalhães, na cidade de Ipiaú, Bahia, onde trabalhamos 

de maneira prática e em grupo o conteúdo ligado a Biotecnologia no processo 

da fermentação. Ao desenvolver esse conteúdo na prática, demonstramos aos 

alunos a importância da fermentação em alimentos comuns, que eles utilizam 

em suas casas, a exemplos do pão e o iogurte, demostrando a importância dos 

microrganismos no processo. 

Para Demo (2007, p. 38), “o professor deve ser um pesquisador que 

constrói e reconstrói seu projeto pedagógico”. Muitas vezes a aula não se torna 

atraente para o educando e isso é, quase sempre, produto da metodologia 

inadequada utilizada pelo facilitador. Interromper a curiosidade do aluno, dando-

lhe respostas prontas e acabadas antes mesmo de questionar o que o mesmo 

já sabe sobre o assunto abordado, é um dos motivos que leva ao desinteresse 

por parte do educando e frustração ao professor.  Os métodos que levam o 

educando à investigação também podem diminuir casos de indisciplina em sala 
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de aula, pois se a aula é atrativa, o mesmo sente-se motivado para a 

aprendizagem.  

Diante de tudo isso, foram realizados questionamentos como: Será que a 

fermentação e os microrganismos só trazem malefícios à saúde?  O aluno sendo 

capaz de responder essa pergunta se mostrará mais familiarizado e atento a 

todos os processos que foram trabalhados em aula, demonstrando assim que 

novas metodologias de aprendizagem de fato contribuíram para uma melhor 

formação do cidadão. 

    

APLICAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA 

O PI Biotecnologia e processo de fermentação foi elaborado com o intuito 

de sensibilizar os alunos sobre a importância da fermentação e suas aplicações. 

Por vezes consumimos produtos que tem em sua composição microrganismos, 

que fazem parte do nosso cotidiano, mas que passam despercebidos.  

Além de existir o mito de que fungos e bactérias nos trazem apenas 

malefícios. Desta forma o presente projeto buscou desmistificar esse 

pensamento e demonstrar que os microrganismos também são importantes para 

a nossa alimentação.  

O seguinte projeto foi aplicado no dia 25 de abril de 2019 na cidade de 

Ipiaú-BA no Colégio Complexo Integrado de Educação para 31 alunos da 3ª série 

do ensino médio com duração de 4 horas aulas. 

Para aplicação do projeto iniciamos primeiro com perguntas básicas 

referentes ao tema, posteriormente foi apresentando um slide a turma. Na PI 

também foram feitos dois exercícios práticos, sendo a fabricação de iogurte e o 

processo de fermentação e foi feito também junto aos alunos um mapa 

conceitual. 

1. Slide: Para melhor entretenimento com a turma, foi apresentado 

um slide sobre biotecnologia, mas com enfoque em fermentação, foi explicado 

um pouco sobre os fungos, leveduras e bactérias, em que podem ser utilizados 

na alimentação e seus malefícios para a saúde. Também foi discutido sobre os 

diferentes tipos de fermentação e como esse processo acontece. O projeto foi 

aplicado em uma sala de laboratório o que acabou colaborando para a sua 

realização. 

Durante toda a apresentação do slide contamos com a participação dos 
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alunos, lançavam a todo momento perguntas, dúvidas e até mesmo seu parecer 

sobre os assuntos. A apresentação prévia do tema foi bastante expressiva, 

quebrando o gelo entre a turma e os que assumiam o projeto.  

2. Fabricação de Iogurte: Para a fabricação do iogurte é necessário 

o uso de Lactobacillus, mas como é difícil encontrar essas bactérias, utilizamos 

iogurte neutro, integral, à base somente de dois ingredientes, leite e fermento.  

Com ajuda dos alunos, misturamos pouco a pouco o leite ao iogurte 

reservamos em um refratário e colocamos em um forno pré-aquecido por cinco 

minutos. Para obter o resultado final foi necessário deixar o iogurte no forno de 

um dia para o outro, depois desse período o mesmo já se encontrava pronto para 

consumo. 

Para que os alunos tivessem uma ideia do que aconteceria com o iogurte, 

fizemos esse mesmo processo no dia anterior, dessa maneira os alunos 

puderam ter o antes e o depois do processo.  

3. Processo de fermentação: Para realização dessa prática 

utilizamos três erlenmeyer, água morna, açúcar, farinha de trigo sem fermento, 

bexiga e fermento biológico seco Saccharomyces cerevisiae. No béquer 1 

misturamos farinha, açúcar e água. No erlenmeyer 2 foi misturado farinha, 

açúcar, água e fermento. Já no erlenmeyer 3 misturamos açúcar, fermento e 

água. Depois de misturados todos os ingredientes, fechamos os erlenmeyer com 

as bexigas. Dessa forma, foi possível visualizar o processo de fermentação, pois 

com a formação de CO2 as bexigas foram inflando. 

 

 

Figura 1 processo de fermentação 

 

Figura 2 alunos partcipando da 
atividade de fermentação 
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4. Mapa Conceitual: Depois da aplicação de todo o projeto os alunos 

elaboraram um mapa conceitual, sinalizando os assuntos abordados e as 

palavras chave, com o auxílio dos monitores. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a aplicação do PI vivenciamos na prática a relação entre escola, 

professor e aluno, notamos a diferença comportamental que cada aluno 

demonstra em sala de aula, mostrando assim a necessidade de desenvolver 

metodologias que os permitam interagir com o que esta sendo trabalhado na 

aula. 

Verificamos que durante todo o processo de aplicação do projeto, as 

atividades em que houve mais interação dos alunos foram as práticas de 

fermentação, onde foi despertada a curiosidade destes acerca do porque dos 

balões estarem crescendo daquela forma. A fabricação do iogurte também foi 

bem aceita e por fim o mapa conceitual, onde foi possivel perceber que as 

atividades que foram desenvolvidas foram assimiladas.  

Portanto, a partir da execução do PI, podemos inferir que a aplicar uma 

aula prática, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, é uma 

ferramenta eficaz no que se diz respeito à compreensão de determinados 

conteúdos pelos discentes, e que mesmo com falta de suporte de laboratório nas 

escolas é possivel desvolver algumas atividades. A prática pode ser utilizada 

como parte complementar de aulas expositivas e/ou para a introdução de um 

novo conteúdo. 

A aplicação desse projeto nos possibilitou os pontos positivos e negativos 

de abordagem de conteúdo em sala de aula e as dificuldades enfrentadas  nesse 

cotidiano. Além disso foi gratificante, contribuindo para nossa vida acadêmica e 

profissional.  
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RESUMO  

O enfoque do trabalho está em desenvolver uma metodologia dinâmica 
utilizando paródias musicais e vídeos com intuito de despertar o interesse dos 
discentes. Entre os objetivos do projeto destacam-se a verificação do 
conhecimento dos discentes quanto ao tema sexualidade, discutindo assuntos 
relativos às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e a difusão do uso de 
metodologias alternativas como recurso para o ensino de Ciências. O trabalho 
foi realizado com uma turma do 8º ano de uma escola no município de 
Itabuna/BA em três encontros. No primeiro, foi discutido o conhecimento prévio 
dos discentes, obtendo um diagnóstico da turma. Em seguida foi ministrada uma 
palestra por um profissional da saúde que explanou sobre as IST´s e as formas 
de prevenção. Posteriormente, foram divididos os grupos e elencado os temas 
para a elaboração das paródias. No segundo, analisou-se o andamento da 
produção das paródias. Por fim, no terceiro, foi feita a apresentação dos 
trabalhos. Durante a aplicação do projeto foi possível observar alguns pontos 
positivos tais como: atenção dos discentes durante a palestra; interesse de 
alguns grupos na elaboração das paródias; feedback positivo por parte da 
docente da disciplina quanto ao uso de novas metodologias para o ensino de 
Ciências. Destacamos como pontos negativos a falta de envolvimento de alguns 
discentes na produção da paródia e a não elaboração dos vídeos por parte da 
turma. Apesar dos pontos negativos, percebemos que os grupos que 
participaram, produziram paródias interessantes que foram apresentadas ao 
vivo, permitindo verificar o aprendizado em relação a temática trabalhada.  
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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o relato de experiência da aplicação do Projeto 
de Intervenção que teve como objetivo promover a compreensão, de maneira 
contextualizada e participativa, acerca da importância da herpetofauna, 
incentivando a conservação destes. Para tanto, visando a construção de um 
aprendizado significativo, foram utilizadas diversas ferramentas de apoio e em 
especial as coleções didáticas. A aula prática realizada em sala de aula contou 
com os exemplares da coleção e com a participação de um espécime vivo. 
Inicialmente buscou-se identificar os conhecimentos prévios acerca dos répteis 
e anfíbios, dos alunos do 2° ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Eduardo 
Catalão, Ilhéus (Bahia). O Projeto foi dividido em três etapas e utilizou-se como 
instrumentos de coleta de dados questionários de pré e pós teste. Foi possível 
constatar que os conceitos prévios dos alunos acerca da herpetofauna é 
baseada em mitos e lendas, que justificam a repulsa por estes animais. Desta 
forma, pudemos proporcionar um aprendizado significativo observado na 
comparação dos resultados do pré e pós teste. 
 
Palavras-chave: Zoologia. Herpetologia. Coleções Didáticas. Ensino Básico.  

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil abriga a maior diversidade de anfíbios do mundo (SEGALLA et 

al., 2016). Possui também grande diversidade de répteis, cerca de 47% são 

endêmicos do território brasileiro (COSTA & BÉRNILS, 2018). O bioma Mata 

Atlântica apresenta alto grau de endemismo, sendo considerado um Hotspot de 

biodiversidade (MYERS et al., 2000), abrigando a segunda maior riqueza de 

espécies de anuros do Brasil e apresenta a 2º maior riqueza de répteis. 

Por sua vez a temática zoológica é abordada no Ensino Médio de forma 

meramente descritiva e detalhista, utilizando excesso de terminologias, 
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facultando que os alunos apenas memorizem uma série de táxons e estruturas, 

sem compreender o contexto-evolutivo dos seres vivos, desfavorecendo a 

aprendizagem significativa (BRASIL, 1998). Portanto, de maneira pouco atrativa 

e descontextualizada. 

Vasconcelos e Souto (2003) também destacam a explanação do conteúdo 

zoológico de forma fragmentada e descontextualizada nos livros didáticos, 

recurso este, que ainda é amplamente utilizado nas redes públicas de ensino.  

Portanto, partindo desta premissa foi proposta uma intervenção no intuito 

de promover uma aprendizagem mais motivadora e efetiva sendo baseada na 

utilização de diferentes recursos didáticos, indo além da aula expositiva com uso 

de livro didático em especial, o uso de coleções didáticas, pois estas, de acordo 

Marandino et al. (2014), exercem forte encanto e atração, além de proporcionar 

a aproximação entre os conteúdos escolares e o cotidiano dos alunos. A 

compreensão de maneira contextualizada e participativa, sobre a importância da 

herpetofauna, incentiva sua conservação e promove uma aprendizagem 

significativa. 

Foi elaborado um pré-teste que possui a finalidade de: a) verificar se os 

alunos conhecem os representantes dos animais em estudo, juntamente com a 

sua importância para o homem e para o meio ambiente; b) averiguar o que os 

estudantes sabem sobre as características morfofisiológicas gerais destes. O 

pós-teste é idêntico ao pré-teste e foi aplicado no fim da realização das etapas 

da intervenção. 

 

METODOLOGIA 

PARTICIPANTES 

A intervenção foi realizada com estudantes do Ensino Médio do 2°ano do 

Escola da Rede Estadual do município de Ilhéus-Ba.  

 

PROCEDIMENTOS 

O período de aplicação foi entre 03 de maio a 17 de maio de 2019. Foram 

utilizadas duas horas/aula para cada encontro. O projeto previa 4 encontros, mas 

por questões de tempo e ademais contratempos foram realizadas em apenas 

três etapas descritas abaixo:  
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 1° Encontro (03/05/2019) Apresentação do PI - Neste primeiro momento 

foi apresentado o P.I. aos alunos de forma breve e, em seguida, aplicado 

o pré-teste composto por 6 questões (2 múltipla escolha e 4 Verdadeiro e 

Falso). 

 2° Encontro (10/05/2019) Aula expositivo dialogada com projetor: – 

Neste momento foi feito uma aula expositiva dialogada com o auxílio de 

notebook, projetor, vídeos e imagens contidas em slides, visando que os 

alunos participem, interajam e expressem suas opiniões, enfocando 

principalmente a fauna local. Esta ação pretendeu que eles conhecessem 

biodiversidade regional de serpentes e anfíbios abordados os seguintes 

subtemas: a) quem são os anfíbios e répteis; b) qual é a sua importância 

ecológica; c) características morfológicas e fisiológicas; d) evolução.  

 3° Encontro (17/05/2019) Aula prática com uso e exposição das 

coleções herpetológicas – Neste houve uma aula prática com exposição 

dos exemplares da coleção do Museu de Zoologia da UESC 

(MZUESC),onde os alunos puderam evidenciar as estruturas 

morfofisiológicas, tais quais evolutivas de forma ativa  manipulando os 

exemplares (além da utilização de um espécime vivo, devidamente 

licenciado, nascido em cativeiro e já utilizado para fins educativos, 

possibilitando inclusive o seu manuseio). Aqui também houve a aplicação 

do pós-teste finalizando as atividades.  

O 4° encontro se pretendia uma visita ao Museu de Zoologia da UESC, 

seguida de uma visita à Cabruca da UESC (Matinha da Universidade) que não 

pode acontecer. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

AVALIAÇÃO QUALITATIVA 

Se deu através de observações e participações dos alunos no 

desenvolvimento das atividades. Os questionamentos e respostas dados pelos 

alunos ao longo do processo forneceram pistas sobre suas deficiências, os 

mitos, e o que foi alcançado. Durante a aula expositiva dialogada foi possível 

perceber que os alunos tinham pouco conteúdo sobre o tema, não sabendo 

responder questões básicas como diferença entre sapos, rãs e pererecas ou a 

diferença entre animais venenosos e peçonhentos.  
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De acordo com Santos (2008), apenas aproximar o conteúdo do cotidiano, 

não é necessariamente contextualização. Portanto, para que ocorra uma 

aprendizagem significativa, a contextualização deve se fazer de forma crítica, 

relacionando-a ciência, a tecnologia e a sociedade e possibilitar mudanças de 

atitude e a construção do pensamento crítico. 

Ademais, percebemos no terceiro momento um maior interesse e 

motivação dos alunos, e isso é justificável pela oportunidade de conhecer tão de 

perto estes animais. Este momento foi bastante instigante para eles e muitas 

curiosidades foram manifestas em vários momentos da exposição, curiosidades 

estas que não apareceram na aula expositiva dialogada.  

Marandino et al. (2014), destaca o uso de coleções didáticas nos 

contextos de ensino e de divulgação, como objetos que são fonte de prazer, 

satisfação e de observação científica. Isto é justificado pelo grande fascínio que 

exercem, tornando-se, geradoras de impacto na medida em que permitem 

experiências de apreciação e manuseio. Oferecerem também, além disso, a 

possibilidade de efetivação da informação. Pudemos constatar em nossa 

experiência que uso deste recurso de fato, possibilita despertar o interesse dos 

estudantes.  

 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 

No que tange à eficiência da intervenção para a aprendizagem dos 

conceitos e a desmistificação de lendas, o pós-teste pôde evidenciar uma clara 

evolução haja vista que houve um aumento de acertos nas questões como 

mostrada na Tabela 1 abaixo. 

Questões Pré-

teste 

Pós-teste 

1 (objetiva) 5 7 

2 (objetiva) 3 16 

3 (4 afirmativas) 3,1 3,7 

4 (10 afirmativas) 

5 (8 afirmativas) 

6 (12 afirmativas) 

8,4 

3,2 

8,3 

9,2 

5,7 

9,9 

Tabela 1: Média de acertos das questões do pré e pós teste. As questões 

1 e 2 são de múltipla escolha, e as demais do tipo V e F. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A temática abordada por este projeto de intervenção constitui-se de 

grande importância, pois propiciou descobrir o conhecimento prévio que esses 

alunos têm destes grupos animais, bem como possibilitou desmitificar diversos 

aspectos relacionados a estes. Apesar de o tema herpetofauna causar certo 

receio e talvez até mesmo repulsa, observou-se que o contato com as coleções 

promoveu a aproximação com esses grupos animais tão malquistos. Sendo 

assim, o PI permitiu aos discentes um novo olhar para estes grupos animais, 

proporcionando uma reflexão acerca dos “pré-conceitos” relativos a estes e, por 

conseguinte, novos comportamentos e práticas sejam adotados promovendo a 

conservação destes.  
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RESUMO 

O presente trabalho trata do Projeto de Intervenção (PI) “Água e Meio Ambiente”, 
elaborado por discentes do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual de Santa Cruz e executado em uma escola estadual 

localizada no sul da Bahia. Com participação dos alunos do 8º ano do Ensino 
Fundamental. O referido PI, teve a finalidade de contribuir com uma 
sensibilização a respeito das questões ambientais e conscientização da sua 
influência na vida local. As intervenções aqui descritas foram baseadas nos 
diagnósticos das disciplinas Módulo I e II. Tem sido observado no Município, 
problemas socioambientais que se agravam em função do crescimento 
demográfico, acelerado pelo turismo, que inicialmente se apresentou como uma 
alternativa atraente. Porém, devido à falta de planejamento é visto que o turismo 
e a ausência de sensibilização têm induzido a degradação ambiental, ao invés 
de potencializar a conservação. No relato dos discentes, 40% dos mesmos 
acreditavam que o turismo local influenciava positivamente na conservação 
ambiental local e apenas 10% acreditava que influenciava negativamente. Para 
tanto, com base nos diagnósticos das disciplinas anteriores foram realizados 
dois encontros, com abordagens expositivas dialogadas com enfoque em 
consumo e preservação da água, visão ecossistêmica de Itacaré, histórico do 
saneamento básico em Itacaré e formas de tratamento de esgoto. Apesar de no 
momento da discussão dos temas, os discentes demonstraram conhecimento 
dos problemas ambientais locais, consideramos que o conhecimento sobre valor 
social da conservação ambiental, conhecimento das particularidades locais 
como endemismos, e o potencial eco turístico adequadamente explorado, 
necessita de mais discussões e familiaridade entre os mesmos.  
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Palavras-chave: Intervenção. Saneamento. Qualidade ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

A unidade escolar participante deste Projeto de Intervenção (PI), está sob uma 

região turisticamente consagrada, devido a riqueza de recursos ambientais que são 

atrativos nacionais e até internacionais (GUIMARÃES et al., 2004). Em uma das 

etapas do diagnóstico foi percebido que os discentes da comunidade escolar 

usufruem ativamente dos recursos ambientais da cidade como por exemplo, as praias. 

Porém, quando foram levantadas questões sobre destino do esgoto e do lixo poucos 

souberam responder para onde é destinado o esgoto e os entrevistados que moram 

na zona urbana tinham consciência que o lixo vai para o “lixão” do município. Apenas 

5% dos discentes afirmaram saber que parte do esgoto era tratado pela EMBASA e 

65% mencionaram que parte do esgoto iria para recursos hídricos, como praias ou 

represas. Diante dessa situação cabe a escola no âmbito de divulgação de 

informações sobre o saneamento básico e fomento da participação social, favorecer 

o desenvolvimento de uma visão crítica por parte dos discentes. Julgamos que 

atividades de intervenção tendo como temática questões socioambientais, permitem 

que os discentes desenvolvam uma visão crítica, favorecida pela educação científica 

e sobre a influência desses aspectos no modo de vida da população faz-se 

extremamente necessária no contexto escolar atual. 

Apesar de identificarmos ausência de familiaridade com características 

locais, como endemismos, áreas de preservação e compreensão de um verdadeiro 

modelo de exploração turística adequada, os discentes ao atenderem a proposta 

avaliativa, demonstraram compreensão das discussões em sala, identificando 

problemas ambientais locais que realmente afetam a qualidade de vida local, seja 

humana ou silvestre.  

 

METODOLOGIA 

PRIMEIRO ENCONTRO 

O projeto de intervenção água e meio ambiente, ocorreu nos dias 21 e 22 

de maio, com os discentes do 8º ano. Ocorreram dois encontros. No primeiro dia 

houve a apresentação do projeto e a abordagem expositiva dialogada da 

temática, sobre os seguintes conteúdos: (a) Biosfera – hidrosfera 
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(Disponibilidade) – Consumo e preservação da água, ameaças a biodiversidade 

e a qualidade da água e recomendações de uso; (b) visão geral ecossistêmica 

na qual Itacaré está inserida e (c) Saneamento básico e formas de tratamento 

de esgoto. 

Vale ressaltar que apesar de no primeiro encontro empregarmos uma aula 

expositiva, esta foi bem dialogada com os discentes pois buscamos formas de 

construir um raciocínio ancorado em conceitos que a turma já teria em sua 

bagagem. Optamos por promover uma discussão sobre o valor da conservação 

e biodiversidade, apresentando breves menções sobre os rendimentos 

financeiros e sociais da pesca, aquicultura, aquariofilia e avistamento de baleias 

em outros países. 

 

SEGUNDO ENCONTRO 

Ocorreu uma aula demonstrativa, com o auxílio das maquetes do grupo 

de Permacultura da UESC, que demonstram a finalidade de funcionamento de 

um banheiro seco e uma fossa de evapotranspiração, sugerindo alternativas 

sustentáveis ao esgoto doméstico. Fotos e vídeos de outros modelos também 

foram apresentadas com o auxílio de um data show, além da descrição de como 

funciona a estação de tratamento de esgoto da cidade. 

Além disso foram observados os vídeos que os próprios alunos realizaram 

como atividade avaliativa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O grupo participante demonstrou bastante interesse no projeto, 

principalmente por estarem conhecendo algo mais sobre a riqueza local. Ao 

iniciarmos a apresentação a motivação dos discentes foi evidente, pois, a medida 

que fazíamos questionamentos a fim de construir o raciocínio a interação 

aumentava, o que concluiu em um bom diálogo.  

 Dentre as temáticas abordadas enfatizamos a diversidade ecológica a 

qual Itacaré está inserida, apresentando os ecossistemas ao entorno, e sua 

importância ecológica; como a Mata atlântica, o Mangue, a Restinga, o Costão 

e o ambiente Pelágico. Com o intuito de viabilizar condições educativas 

favoráveis a sensibilização e à valorização do local onde vivem. Além disso 
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destacamos as espécies que ocupam esses ecossistemas, principalmente as 

espécies endêmicas, sendo o conceito de endemismo desconhecido por eles. 

 

SOBRE AS AULAS PARA DEMONSTRAÇÃO 

Nas aulas do segundo dia, utilizamos 2 horas aula, nesse momento 

apresentamos as maquetes, demonstrando alternativas particulares ao esgoto; 

O banheiro seco foi o modelo que mais chamou a atenção dos alunos, pois 

tiveram contato com um pouco de terra resultante deste processo de tratamento, 

que não utiliza água, e onde o “coco” é transformado em terra que pode ser 

utilizada para plantar. Ficaram muito surpresos ao perceberem que essa terra 

não tinha nenhum fragmento residual, nem odor.  

 

MODO DE AVALIAÇÃO 

Vale destacar sobre o processo da avaliação da aprendizagem, que 

optamos por um processo interativo de modo que os discentes participantes 

formaram um grupo de até quatro componentes e fossem às ruas para produzir 

vídeos e fotos sobre impactos ambientais que estavam prejudicando a 

conservação ambiental e que eles sugerissem alguma solução. Nos vídeos 

produzidos percebemos que o impacto ambiental mais mencionado por eles foi 

o despejo de esgoto e água pluvial na praia da orla da cidade e nos mangues e 

o descarte inadequado de lixo, tanto pelos bairros, quanto em lixões a céu 

aberto. 

 

CONCLUSÃO 

Muitos conceitos novos foram agregados ao repertório dos discentes, 

como endemismo e enquadramento da água, que julgamos como potencial 

embasamento para um debate futuro, possibilitando um acréscimo ao senso 

crítico nos discentes. Verificamos a apropriação de termos científicos nas falas 

presentes nos vídeos e empenho em denunciar situações desagradáveis como 

o despejo de esgoto e água pluvial na praia da orla da cidade e mangues além 

do descarte inadequada de lixo. As propostas de soluções e as cobranças 

apresentadas pelos discentes como, por exemplo, ampliação da rede coletora 

de esgoto da cidade e implantação de um aterro sanitário foram adequadas aos 

problemas por eles identificados, bem como as ressalvas mencionadas sobre o 
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papel de cada indivíduo como cidadão, reforçando que o diálogo nas aulas foi 

compreendido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Embora os discentes vivessem em um local atrativo mundialmente, foi 

nítido a necessidade de sensibilizá-los quanto ao potencial da conservação local 

que até então demonstrou não ser tão bem reconhecida no âmbito municipal, 

tendo em vista as nítidas ameaças a qualidade das águas, estado natural da 

paisagem, dos hábitats e por fim da biodiversidade.   

Com a promoção deste acréscimo ao senso crítico dos discentes a partir 

das discussões realizadas enfatizamos a necessidade de continuidade de 

envolvimento dos discentes em diálogos e/ou ações de conservação, 

conhecimento da riqueza local e proteção da natureza. 
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