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1.  Introdução  
 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é um programa do 
Ministério da  
Educação gerenciado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do 
Ensino Superior). Seu objetivo principal é o de apoiar a formação de alunos dos cursos 
de licenciatura presenciais das universidades públicas, comunitárias e privadas. Este 
programa iniciou com a edição do Edital MEC/CAPES/FNDE 01/2007, publicado em 
24 de janeiro de 2008 no Diário Oficial da União e a este edital estão relacionados os 
projetos de ensino aqui apresentados. 
No contexto deste programa, estas ações são entendidas como de apoio e qualificação 
da formação inicial de professores da educação básica a partir da iniciação à docência 
desde o início do curso. Para isso, além do apoio financeiro, os alunos-bolsistas também 
se inserem em atividades diversificadas nas escolas públicas conveniadas. 
Com esta inserção, pretende-se que sejam incentivadas a elaboração, a aplicação e a 
avaliação de experiências metodológicas e de práticas docentes de caráter inovador, 
oportunizando a qualificação do ensino nas escolas públicas e nos cursos de 
licenciatura, assim como a revitalização das relações entre a universidade e a escola e o 
envolvimento dos alunos em atividades didático-pedagógicas. 
Pela sua importância para a qualificação da formação de professores no Brasil, o PIBID 
foi considerado política de estado através do Decreto Presidencial 7.219 de 24 de junho 
de 2010. Isto significa que este programa deverá ser desenvolvido independente das 
políticas de governo. 
O subprojeto Ciências da Natureza, vinculado ao curso de Licenciatura em Ciências da 
Natureza da UNIPAMPA, campus Dom Pedrito, iniciou no ano de 2014 em 06 escolas 
da  cidade  de  Dom Pedrito,  sendo 05  escolas  estaduais  de  Ensino  Médio  e  uma escola  
rural de ensino fundamental. 
Neste artigo irei relatar as atividades realizadas em 03 das 06 escolas participantes do 
projeto, aquelas onde eu sou o coordenador de área. 
 
 
2. Descrição da experiência  
 
2.1 Planejamento das Estratégias didáticas 
 
Dentre as diferentes atividades realizadas, iremos relatar as atividades mais importantes 
que estão sendo realizadas nas 06 escolas participantes do projeto, evidenciando 
principalmente uma proposta metodológica que propicia aos alunos a construção do 
conhecimento, dentre elas oficinas pedagógicas nas áreas de Química, Física e Biologia 
bem como a  proposição  de  Clubes  de  Ciências  que  já  estão  em amplo  funcionamento  
nas escolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.1  Colégio E. Cândida Corina T. Alves 
 
 2.1.1.1.Oficinas Pedagógicas 
 
O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) do Colégio 
Estadual de Ensino Médio Candida Corina Taborda Alves começou a desenvolver suas 
atividades partindo da construção de um dossiê sócio antropológico, que teve como um 
de  seus  objetivos  conhecer  as  necessidades  e  os  anseios  dos  alunos,  bem  como  a  
realidade escolar na qual estão inseridos.  
Em questionário aplicado aos alunos verificou-se que a maioria possui interesse em 
participar de atividades alternativas em turno inverso, e que gostariam de ter aulas mais 
práticas. “Eu gosto muito de química, porém é tudo muito abstrato, muita mistura e eu 
não enxergo isso no meu cotidiano eu gostaria de estudar assuntos presentes no meu 
dia a dia” (MACHADO, ARGILES, MACHADO, 2014, p.15).  
Conforme mencionado, verificou-se que os estudantes possuem certa carência ao 
contextualizarem os conteúdos propostos pelo professor com o cotidiano. Fato o qual 
ocorre por diversos motivos que constam no dossiê sócio antropológico, entre eles 
destaca-se não possuir estrutura física individualizada e ainda, não dispor de uma 
biblioteca e laboratório de ciências. (MACHADO, ARGILES, MACHADO, 2014).  
Mostrar a relevância, no ensino de Ciências, através da elaboração de oficinas 
contextualizando o conteúdo desenvolvido pelos professores do colégio, foi o foco do 
mês de julho em nossa equipe de pibidianos. Utilizando recursos simples e materiais de 
baixo custo, proporcionando aos estudantes uma maior compreensão das disciplinas. 
Em questionário aplicado aos alunos verificou-se que a maioria possui interesse em 
participar de atividades alternativas em turno inverso, e que gostariam de ter aulas mais 
práticas.  
Acredito que as oficinas que estão sendo desenvolvidas são de extrema importância, 
pois trabalhando dessa forma estaremos colaborando para que os alunos construam seu 
conhecimento, possibilitando o despertar da capacidade cognitiva, do saber, 
contextualizando as informações. Com isto os alunos poderão posteriormente, conseguir 
resolver com eficiência os problemas que surgirão ao longo de suas vidas, e estarão 
aprendendo a “fazer” através do desenvolvimento de competências e habilidades. Sendo 
que as mesmas estão fazendo parte de uma experiência única que o PIBID esta 
proporcionando aos graduandos de licenciatura e futuros professores de Ciências. Os 
bolsistas estando inseridos na comunidade escolar acompanhando diariamente a rotina 
da escola em geral, ao planejar e aplicar as oficinas propostas estão evoluindo 
significantemente, pois a partir dos questionamentos realizados pelos alunos, durante a 
realização das atividades nas oficinas, estão estimulando a nossa reflexão de que 
professor gostariam de ser futuramente. 
 
OFICINA Nº 1: Velocidade Média: Experimentando, testando e criando conceitos 
(Física) 
 
Foi realizada no dia 16 de julho de 2014 a primeira oficina pedagógica na escola sobre 
Velocidade Média com o objetivo de fornecer aos alunos artifícios capazes de fazê-los 
contextualizar o conteúdo em seu cotidiano, utilizando materiais de baixo custo e de 
fácil acesso. Foi necessária a utilização de 03 períodos para o desenvolvimento da 
referida oficina. 
 
 



Velocidade Média- Experimentando, testando e criando conceitos 

Objetivo: Fornecer aos alunos artifícios capazes de fazê-los contextualizar a velocidade 
média em seu cotidiano, utilizando materiais de baixo custo de fácil acesso. 

Desenvolvimento:  

1º Momento: Disponibilizar alunos uma atividade que será um pré-teste, contendo 
questões do cotidiano dos alunos, que servirão de parâmetro para avaliação da oficina. 

Sabendo a distância da sua casa até o Colégio e o tempo que você leva para fazer este 
percurso você conseguiria nos dizer qual a velocidade média você atinge até chegar ao 
Colégio? 

Se você sair de Dom Pedrito para ir até Bagé sabendo que a distância é 60 Km, quanto 
tempo você leva pra chegar usando a velocidade de 80 Km/h? 

Você vai até a praça General Osório de bicicleta em 20 min sabendo que a distância é 
600 metros qual a velocidade você deve  pedalar? 

Com uma velocidade média de 15 Km/h no tempo estimado de 30 min qual a distância 
você atinge? 

2º Momento: Recapitular com os alunos conceitos básicos de  velocidade, pedindo que 
eles exemplifiquem e que coloquem em discussão para o grande grupo. 

Aplicar os experimentos junto aos alunos solicitar que eles façam anotações sobre suas
descobertas.

Plano inclinado feito por um cano de 1,5 de comprimento

A velocidade escalar basicamente uma das primeiras equações que os alunos têm
contato, também considerada uma das mais simples. partir dela que outras
equações da física se constroem. Os conceitos sobre velocidade devem ficar claros para os
alunos, embora muitos tenham apenas conceito de velocidade como sendo aquela que
eles vêem nos velocímetros dos automóveis, motos, etc.



experimento proposto tem finalidade de auxiliar professor quanto conceituação
de velocidade escalar média também de pôr aluno em contato com parte
experimental da física. um experimento simples pode ser realizado por toda classe,
sendo esta dividida em grupos de no máximo cinco alunos.

Material

uma bolinha de vidro, mais conhecida como bola de gude;
um cronômetro (serve de um relógio eletrônico, ou do celular);
um pedaço de cano plástico de 1,5 m;
um suporte.

experimento bastante simples. Mantendo fixo cano, inclinado um ângulo
abandonamos bolinha no ponto aguardamos em B. Esse intervalo de tempo
cronometrado e, em seguida, calcula-se velocidade escalar média, utilizando seguinte
equação:

Uma observação: na medida de t ocorrem diversos tipos de erro de imprecisão. Assim,
recomenda-se que experiência seja repetida diversas vezes, com mesma inclinação ( ).
Tiramos então uma média dos valores de t Esse valor médio levado para equação
acima.

Com os dados obtidos, alguns questionamentos podem ser feitos aos alunos:

- qual o valor da velocidade escalar média obtida?
- fixando-se, para a inclinação, um valor =30º, qual é a velocidade escalar média?
- fixando-se =45º  e depois =60º, quais as novas velocidades médias?
- quando aumentamos a inclinação , o que ocorre com a velocidade escalar média?

3º Momento: Aplicar teste pós-experimento, estabelecendo desta forma um parâmetro
coerente para oficina desenvolvida.

Com base no que entenderam da explicação ache no caça-palavras resposta das
seguintes perguntas:

Relação entre tempo deslocamento?

velocidade uma grandeza?

Quais as unidades utilizadas no sistema internacional?

que significa

Qual significado de



símbolo que é?

ADGKOTWBFTYLDOPQJJYEBCKSYRTJAFSÇOPEHFKILNVHELADICGPWVB

FJUELGAUROGSLEVELOCIDADENWLOQPAHRYWMCSLVELCIGERAPREJPA

DGTEKHÇPVETORIALNHSLOVETORCACHROPWHSKIIENGKLAOCNBHHDS

NJYYECUMETROSPORSEGUNDONAHELORHYSRTÇPASGUEMKSGFYRJFCN

CHJCBJNBXCJNCCKBSJKVELOCIDADEMÉDIASVNMDVNKKEEKDJKNMAM

NINTERVALODEDESLOCAMENTOSCNSJSCJJKCNKCNSDKCSDKCDJKDNVD

NDMCJKDJKDNLBLDNCDOSCIDEJURDEUSPAENAOTEGJAPAMAMAEPAPIO

CAVALONVNKINTERVALODETEMPOJDFGIKVFMNIKDSNLCMNMKIHHJFU 

Metodologia: Construção de um dispositivo para medição da velocidade média.

Materiais: Canos PVC, calculadoras bolinhas de gude.

Conteúdo:

Velocidade

velocidade de um corpo dada pela relação entre deslocamento de um corpo em
determinado tempo. Pode ser considerada grandeza que mede quão rápido um corpo
se desloca.

análise da velocidade se divide em dois principais tópicos: Velocidade Média
Velocidade Instantânea. considerada uma grandeza vetorial, ou seja, tem um módulo
(valor numérico), uma direção (Ex.: vertical, horizontal,...) um sentido (Ex.: para frente,
para cima, ...). Porém, para problemas elementares, onde há deslocamento apenas em uma
direção, chamado movimento unidimensional, convém tratá-la como uma grandeza
escalar (com apenar valor numérico).

As unidades de velocidade comumente adotadas são:

m/s (metro por segundo);

km/h (quilômetro por hora);

No Sistema Internacional (S.I.), unidade padrão de velocidade m/s Por isso,
importante saber efetuar conversão entre km/h m/s que dada pela seguinte
relação:

partir daí, possível extrair seguinte fator de conversão:



Velocidade Média

Indica quão rápido um objeto se desloca em um intervalo de tempo médio dada pela
seguinte razão:

Onde:

=Velocidade Média

Intervalo do deslocamento [posição final posição inicial ( )]

Intervalo de tempo [tempo final tempo inicial ( )]

Exemplo:
Um carro se desloca de Florianópolis SC Curitiba PR. Sabendo que distância entre as
duas cidades de 300 km que percurso iniciou as horas terminou ao meio dia,
calcule velocidade média do carro durante viagem:

=(posição final) (posição inicial)

(300 km) (0 km)

300 km
que:

(tempo final) (tempo inicial)

(12 h) (7h)

Então:

Referências:

http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/velocidade.php

http://www.brasilescola.com/fisica/aceleracao-escalar-media-instantanea.htm

Barros, Carlos, 1934 Ciências: física química/ Carlos Barros, Wilson Roberto Paulino.
São Paulo: Ática, 2004 2ª Ed.



Fotos Nº 1,2 e 3: Aplicação da primeira oficina de física sobre Velocidade Média, 
desenvolvida com a 1ª série do Ensino Médio. 

 
 
OFICINA Nº 2: Uso de modelos na contextualização da teoria atômica (Química) 
 
  
A química é um dos componentes da área das Ciências da Natureza, objetiva o estudo 
da matéria e suas transformações a partir de sua composição. Diversos estudantes 
encontram dificuldades ao estudarem este componente curricular, que é composto por 
ligações químicas, átomos, estruturas moleculares, entre outros. A maioria dos 
conteúdos de química aborda conceitos abstratos, dificultando o aprendizado, tornando 
o estudo meramente decorado.  
O ensino de química tem passado por momentos de intensa reflexão, devido aos 
elevados índices de reprovação e evasão, pois as aulas de química são vistas pelos 
alunos como maçante, com memorização de conceitos e fórmulas apresentados nos 
livros didáticos. Além disso, sabemos que a escola deve trabalhar a realidade dos alunos 
e transformá-los em cidadãos conscientes e que o processo de aprendizagem pode ser 
mediado pela ação do professor com o uso de novas metodologias, que podem despertar 
o interesse em aprender a cada dia (CALLEGARIO,BORGES apud SILVA et al, 2012, 
p.1).  
Conforme Callegario e Borges (2012) cabem aos educadores a busca por uma prática 
educativa, crítica e afetiva, com alternativas didáticas que visem um ensino de qualidade 
exercendo influências na formação o no desenvolvimento do estudante agente 
transformador da realidade futura.  
Foi aplicado um ICD (Instrumento de coleta de dados), que mediu o conhecimento 
prévio dos alunos. Logo após a aplicação do ICD, iniciou-se o desenvolvimento da 
oficina pedagógica que se desenvolveu em duas etapas. Na primeira etapa foram 
apresentadas aos estudantes as seguintes situações: De que maneira o átomo se 
apresenta? Onde e quando encontramos os átomos no dia a dia?  
Realizou-se uma breve revisão do conteúdo de atomística enfatizando os cientistas John 
Dalton, Joseph John Thompson, Ernest Rutherford e Niels Bohr,os quais através de 
experimentos científicos tornaram-se grandes contribuidores na evolução dos modelos 
atômicos. Foram apresentadas aos estudantes as suas principais contribuições 
científicas, e as principais características da estrutura dos seus modelos atômicos. 



Também foi retomado como identificar o número de massa, número atômico, prótons, 
nêutrons e elétrons dos elementos da tabela periódica.  
Logo  após  foi  proposta  uma  atividade  com  a  música  Estrutura  Atômica  de  Gilmar  
Oliveira. Momento de descontração na turma, onde os alunos primeiramente fizeram a 
leitura da letra da música e após escutaram e cantaram, realizando uma breve 
coreografia para que houvesse uma melhor compreensão do conteúdo proposto.  
Encerrando o primeiro momento da oficina os alunos foram divididos em grupos de 
modo a propiciar uma integração entre os colegas e facilitar a orientação dos bolsistas. 
Foi sorteado um elemento da tabela periódica para cada grupo através do qual 
construíram cartazes dos modelos atômicos de John Dalton, Joseph John Thomson, 
identificando sua massa, número atômico, de prótons, elétrons e nêutrons. Na segunda 
etapa da oficina foi realizada a revisão dos conteúdos: Número Quântico, Número 
Principal, Diagrama de Linus Pauling, Nível e Subnível mais energético. 
Posteriormente, a oficina teve continuidade as construções dos cartazes com os modelos 
atômicos sorteados na primeira aula, onde os estudantes realizaram a distribuição 
eletrônica do elemento sorteado no diagrama de Linus Pauling, construindo os modelos 
atômicos  de  Joseph  John  Thomson,  Ernest  Rutherford  e  Niels  Bohr.  Finalizando  a  
oficina foram aplicadas as atividades de pós-teste. No dia seguinte os modelos ficaram 
em exposição no colégio para que os demais alunos pudessem observar que é possível 
sim, realizar práticas utilizando recursos simples e materiais de baixo custo, tornando o 
lado abstrato da química atrativo e a aprendizagem significativa.  
 
 
 

 
 
FOTO Nº 4 e 5: Construção dos cartazes dos modelos atômicos. FOTO Nº 6: Modelos 
atômicos construídos pelos bolsistas para revisarem os conteúdos. FOTO Nº 7: Cartaz 
construído por grupo de estudantes. FOTO Nº 8: Exposição dos modelos construídos as 
demais turmas do colégio.  
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OFICINA Nº 3: Células Animal e Vegetal (Biologia) 
 
APLICAÇÃO DE MODELOS DE CÉLULA ANIMAL E VEGETAL COM MATERIAIS DE BAIXO CUSTO 

Objetivo Geral 
 
Conhecer as características de uma célula animal e vegetal, comparando-as, 
identificando as funções e suas organelas no interior da célula. 
 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar as organelas presentes na célula a as funções que cada uma 
desempenha. 

 Diferenciar a célula animal da célula vegetal, conhecendo suas localizações nos 
seres vivos. 

 
Primeiro Momento 
 
Aplicação do pré-teste 
 
Segundo Momento 
 
Usamos como base um modelo de célula animal e vegetal para amostra aos alunos 
comparando-as e identificando as organelas presentes a partir do que foi visto em aula 
com o professor. 
Após mostrarmos as organelas contidas nas células amostra, será feita uma revisão de 
maneira mais contextualizada para que os alunos ao estudarem sobre as funções da 
célula, consigam identificar-se com as mesmas dentro de suas atividades feitas no dia-a-
dia. 
 
Comparando a célula animal da célula vegetal 

Organelas Célula Animal Célula Vegetal 
Membrana Plasmática X X 
Citoplasma X X 
Núcleo X X 
Reticulo Endoplasmático Liso e Rugoso X X 
Cloroplastos -------- X 
Mitocôndria X X 
Complexo de Golgi X X 
Ribossomos X --------- 
Centríolos X --------- 
Vacúolo --------- X 
Lisossomos X --------- 
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Terceiro Momento 
 
MINHA VIDA DE ORGANELA 
 
Pensando que a sala de aula é uma grande célula onde podemos identificar as organelas 
e suas respectivas funções? 
Membrana plasmática – Paredes e porta, onde ela comanda quem entra e quem sai da 
célula. 
Núcleo – Professor, é quem comanda as atividades de cada organela dentro da célula, é 
nele que fica o DNA onde se encontra nosso material genético. 
Retículo endoplasmático – Quando pedimos algo emprestado para o colega o que 
fazemos quando vamos devolver? Transportamo-nos até a classe do colega para 
entregar o material certo? Esta é função do retículo endoplasmático que transporta as 
substâncias de um lado para outro de célula. 
Ribossomos – Vocês algum dia já montaram um quebra-cabeça? Os ribossomos vivem 
a fazer isto eles montam as proteínas que a célula precisa. 
Complexo de Golgi – Com certeza alguém deve ter algum lanche de reserva na 
mochila. Quem faz isso está fazendo a função do Complexo de Golgi que tem um 
estoque de substâncias de reserva para a célula. 
Mitocôndria – Quando comemos e respiramos tudo é transformado em energia para as 
atividades da vida, a mitocôndria participa dessa transformação dentro da célula além de 
produzir energia ela também é responsável pela respiração celular. 
Citoplasma – Se a sala de aula é uma célula, onde pisamos/caminhamos é o citoplasma, 
que é onde esta presente todas as organelas celulares. 
Centríolos – São as classes que fazem a divisão celular, onde a sala/célula divide-se em 
duas. 
Lisossomos – Tem a mesma função que nosso estômago, eles que fazem a digestão da 
célula. 
Cloroplastos – Fazem a fotossíntese. 
Vacúolo – Armazena água. 
 
Quarto Momento 
 
Construção de uma célula animal e vegetal 
Será proposto aos alunos que eles se dividam em grupos, será distribuído o material 
para a construção das células, os quais: 

 Fundo de garrafa pet para a célula animal; 
 Pote de margarina para a célula vegetal; 
 Gel, o qual será o citoplasma; 
 Massinha de modelar para as organelas; 
 Fios de lã, confecção do complexo de golgi; 
 Bolinha de isopor para o núcleo; 
 Miçangas em forma de centríolos; 
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 Bexiga para o vacúolo; 
 
Após a construção da célula cada grupo apresentará para o grande grupo sua célula 
pronta e suas respectivas organelas. 
 
Quinto Momento 
  
Aplicação do pós-teste que será o mesmo, visto que foi feita a revisão de acordo com as 
atividades do pré-teste, podendo saber assim se foi adquirido algum conhecimento antes 
despercebido pelos alunos. 
 
Sexto Momento 
 
Após o término da oficina foi feita a degustação de uma célula comestível, cada 
estrutura celular é representada pelos seguintes alimentos: 
Núcleo: Biscoito recheado 
Reticulo endoplasmático liso e rugoso: Balas de goma em forma de minhoca para o liso 
e com granulado para o rugoso. 
Mitocôndria: Balas de goma em forma de gomos de tangerina 
Lisossomos: Mm’s pretos 
Ribossomos: Mm’s coloridos 
Centríolos: Canudinhos recheados com chocolate. 
Citoplasma: Chantilly 
Membrana  plasmática:  Contorno  no  prato  feito  com  cobertura  de  sorvete  sabor  
morango. 
 

  
FOTO Nº  9   :  Célula  comestível  confeccionada  pelas  bolsistas  e  oferecida  aos  alunos  
pelo  dia  do  estudante   e  FOTO  Nº  10   :  Alunos  e  bolsistas  com  as  células  
confeccionadas na Oficina.  
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2.1.1.3. Clube de Ciências EU CURTO CIÊNCIAS 
 
OBJETIVO: 
 
Auxiliar no aprendizado das Ciências da Natureza, oferecendo aos alunos e professores, 
práticas que os aproximem da realidade, associando as Ciências da Natureza ao seu 
cotidiano. 
 
METODOLOGIA: 
 
Realização de oficinas durante as terças-feiras pelos pequenos grupos, conforme escala 
definida pela equipe, que tragam inovação e utilizem espaços e materiais diversos. 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Primeiramente houve a divisão do grande grupo em três pequenos grupos. Cada 
pequeno grupo com a sua respectiva disciplina. Bianca e Jéssica- Química/ Daniela, 
Rafael e Fernanda- Biologia/ Daniele e Roberta- Física. 
Planejamento  de  oficinas  juntamente  com a  Supervisora  e  os  professores  titulares  das  
disciplinas, enfocando o conteúdo trabalhado, bem como possibilidades de abordagens 
relacionadas a estes conteúdos. 
Aplicação de ICDs (prévio e pós) anterior a aplicação das oficinas e posterior aplicação 
destas para que possam obter dados precisos dos resultados.  
 
PRÉ-TESTE, PÓS-TESTE E SONDAGEM: 
 
Na realização da sondagem é bastante interessante que não só questionários sejam 
utilizados, mas também materiais alternativos como charges, figuras, palavras cruzadas, 
o que é o que é, bem como outros, explorando ao máximo a criatividade dos Oficineiros 
bem como a dos alunos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
Por diversas vezes foi enfatizado a valorização de espaços alternativos no Colégio, bem 
como materiais de baixo custo e ferramentas de informática. Este ponto foi destacado 
pois o Colégio possui pouco espaço físico disponível. Não possui laboratório de 
Ciências e possui de Informática, porém seu Sistema Operacional é o Linux, e apresenta 
algumas dificuldades de operação e limitações como a falta de acesso a Internet. 
 
REFERÊNCIAS: 
 

 www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/.../631  
 www.redepoc.com/jovensinovadores/PossibilidadedeImplementacaodecl.. 
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Página do clube de ciências no Facebook: EU CURTO CIÊNCIAS  
 
https://www.facebook.com/clubeeucurtociencias?ref_type=bookmark 

 
Foto Nº 11: Página no Facebook do clube de ciências da escola – Eu curto Ciências 
 

 
Foto Nº 12: Logo do Clube de Ciências da escola 
2.1.2 E. E. E. M. N. Sra. do Patrocínio  
 
 2.1.2.1. Oficinas Pedagógicas 

 
OFICINA Nº 1: O MUNDO PROCARIÓTICO E EUCARIÓTICO 
TEMA GERADOR: Célula procariótica e célula eucariótica. 
OBJETIVOS:  
1)Reconhecer a célula procariótica e eucariótica. 
2) Identificar as suas principais partes e funções. 
3) Construir uma célula procariótica e eucariótica para assim diferenciá-las. 
COMENTÁRIO INTRODUTÓRIO 
Células eucarióticas são mais complexas do que as procarióticas, possui núcleo com 
envoltório nuclear “carioteca”, suas organelas são compartimentos organizados, têm 
citoplasma gelatinoso onde estão dispersas as organelas que são: mitocôndrias, 
lisossomos, ribossomos, complexo golgiense, retículo endoplasmático liso e rugoso, 
vacúolo, centríolos, plastos quando vegetal e peroxissomos. É envolta por uma 
membrana plasmática de bicamada fosfolipídica.  



15

Células procarióticas são células existentes em serem unicelulares, ou seja, as bactérias. 
Estas células são de estrutura muito simples caracterizada por não possuir um núcleo 
individualizado, seu material genético fica em uma região que contém uma única 
molécula de DNA ( ácido desoxiribonucléico), denominada nucleóide que pode ser 
circular ou contínuo. Suas organelas resumem-se aos ribossomos estando 
desorganizadas e dispersas no citoplasma.  
PROCEDIMENTO: 
Após uma breve explicação sobre as células procariótica e eucariótica e suas respectivas 
organelas, será entregue para cada grupo uma folha com o roteiro da experiência 
contendo o passo a passo para que os alunos possam se orientar.  
Passaremos  então  a  construção  das  mesmas  feitas  pelos  alunos  no  laboratório  de  
ciências com o auxílio dos Pibidianos. Depois de prontas faremos um breve debate para 
verificar seu aprendizado sobre o tema.  
MATERIAIS: 
Cartolina branca; 
Gel de cabelo; 
Cola colorida; 
Massa de modelar; 
Lápis ou pincel para fazer o contorno 
 

 
FOTOS Nº 13 E 14 : Alunos consturindo o modelo de células Prócariótica e Eucariótica 
OFICINA Nº 2: POLUIÇÃO, A RELAÇÃO ENTRE BRASIL E CHINA 
TEMA GERADOR: Ecologia e Poluição 
OBJETIVOS: 
1) Desenvolver a interdisciplinaridade entre os alunos, partindo dos fatores culturais, 
econômicos e ecológicos. 
2) Associar a realidade da poluição no Brasil em relação a China. 
3) Apresentar os possíveis problemas futuros devido a  conseqüência que poluição pode 
trazer para as duas potências. 
4) Debater sobre os Créditos de Carbono e os mecanismos de desenvolvimento limpo 
(MDL) 
COMENTÁRIO INTRODUTÓRIO 
Não é de hoje que a poluição é vista como um problema mundial, contudo, o grupo 
achou interessante trabalhar duas potências sendo elas o Brasil que é onde vivemos, e a 
China que um dos maiores poluidores do mundo, além disso, Brasil e China fazem parte 
do Brics que é um  acrônimo que se refere aos países membros fundadores (o 
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grupo BRIC: Brasil, Rússia, Índia e China) e à África do Sul, que juntos formam um 
grupo político de cooperação. 
PROCEDIMENTO 
Serão apresentadas no Power Point algumas imagens da poluição nos países mostrando 
a realidade com uma explicação sobre essa relação entre a poluição e suas 
consequências futuras. Como por exemplo, a China que está importando alimentos para 
amenizar esse problema, e um dos exportadores será o Brasil. 
Depois de expostos todo o tema que está no Comentário Introdutório será proposto um 
debate com a seguinte pergunta: ”Se você tivesse o poder de mudar a realidade da 
China, o que você faria?” 
MATERIAIS: 
Computador- Power Point; 
Retroprojetor; 
Material para anotações. 
BIBLIOGRAFIA: 
www.brasilescola.com/geografia/bric.htm 
http://opiniaoenoticia.com.br/eachinaqueimporta 
http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica/compania 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja
&uact=8&docid=IlOD8MR2mzz_6M&tbnid=SBvvHfLPb1E7mM:&ved=0CAQQjB0
&url=http%3A%2F%2Fgizmodo.uol.com.br%2Fchina-sol-poluicao-
mentira%2F&ei=S5nSU8edBKed8gHiiYDYBg&bvm=bv.71667212,d.cWc&psig=AF
QjCNF7IDZRMQibeNTcKO2A3Ae636ECuQ&ust=1406397128290721 
 

2.1.2.3. Clube de Ciências Patrola 
 

  
REGIMENTO DO CLUBE DE CIÊNCIAS PATROLA  
 
1. CARACTERIZAÇÃO  
 
O Clube Ciências Patrola é um espaço em que se pretende que os alunos desenvolvam 
atividades extracurriculares, com principal ênfase numa componente científica 
experimental. Pretende-se, desta forma, motivar os alunos para a aprendizagem das 
Ciências e desenvolvimento das suas capacidades cognitivas, e ocupar o tempo livre dos 
mesmos, através da concretização de atividades apelativas, com carácter formativo. Os 
alunos  participantes  serão  desafiados  a  questionar  os  fenômenos  do  dia-a-dia  e  tentar  
dar resposta a partir da realização de algumas experiências, sua interpretação e 
conclusão. Poderão, ainda, realizar atividades de pesquisa e/ou de investigação.  
 
2. OBJETIVOS  
 
O Clube Ciência Divertida tem como objetivos:  

 Sensibilizar os alunos para a importância das Ciências na interpretação dos 
fenômenos do dia-a-dia.  

 Estimular nos alunos o interesse e a curiosidade pelo estudo dos fenômenos 
naturais.  
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 Adquirir o gosto pelo estudo experimental de Ciências.  
 Desenvolver o espírito crítico e criativo dos alunos.  
 Desenvolver atitudes de persistência, rigor, gosto pela pesquisa, autonomia, 

cooperação e respeito pelos outros.  
 Estimular o trabalho de grupo, a prática da autodisciplina, o prazer de aprender e 

de comunicar, elevando a autoestima dos alunos.  
 Promover a interdisciplinaridade.  
 Estimular nos alunos o interesse pelas Ciências da Natureza.  

 
3. DESTINATÁRIOS  
 
O Clube Ciência Patrola destina-se a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio 
do turno vespertino.  
 
4. RESPONSÁVEIS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
 
Os responsáveis pela montagem e aplicação das oficinas do Clube de Ciências Patrola 
serão os Pibidianos do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza - Unipampa 
Dom Pedrito juntamente com o apoio da supervisora.  
O  clube  funcionará  quinzenalmente  nas  terças-feiras  das  14h  às  16h30min,  com  duas  
oficinas diferentes por tarde sendo a primeira das 14h às 15h e segunda das 15h às 
16h30min. Clube de Ciência Patrola. 
 
5. METODOLOGIA  
 
O Clube de Ciência Patrola será um local privilegiado para a realização de experiências 
que tanto interesse e curiosidade suscita nos alunos. Utilizando materiais disponíveis, os 
alunos vão poder realizar experiências simples e divertidas que ajudem a compreender 
as maravilhas e magias que acontecem no mundo à nossa volta.  
Nas primeiras sessões, discute-se o regulamento do Clube, bem como as regras de 
segurança no laboratório.  
Nas sessões práticas, os alunos recebem o protocolo experimental, que é lido e 
analisado, sendo identificado o problema a investigar. Passa-se de seguida ao 
procedimento experimental.  
A observação e discussão de resultados é feita pelo grupo, pretendendo-se que sejam os 
alunos a interpretar os resultados e a tirar conclusões. A informação resultante do 
desenvolvimento das atividades (material/equipamento; reagentes/soluções; 
procedimentos; registros experimentais; conclusões; ...) é registrada pelos alunos no 
Caderno de Laboratório individual elaborado para o efeito. 
 
6. REGULAMENTO  
 

1. O acesso ao Clube é livre e gratuito;  
2. O local de funcionamento do Clube é no Laboratório de Ciências;  
3. O horário de funcionamento do Clube de Ciências Patrola dinamizado pelos 
Pibidianos do Curso de Licenciatura Ciências da Natureza da Universidade 
Federal do Pampa, é nas terças-feiras das 14h às 16h e 30min;  
4. Os alunos terão no seu horário 60 minutos destinados ao Clube de Ciências;  
5. Os membros do Clube do turno da manhã poderão freqüentá-lo em horário 
inverso ao da aula;  
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6. Os membros do Clube deverão assinar uma folha de presença em todas as 
sessões;  
7. A participação de um membro no Clube poderá ser suspensa no caso de  

  manifestar desinteresse ou quando a sua conduta o justifique;  
8. Aos membros do Clube:  

8.1 É opcional usar bata (ou avental) nas sessões, como medida de 
proteção pessoal e do vestuário;  
8.2. Conhecer e cumprir o regulamento das instalações, bem como as 
regras de segurança;  
8.3. Registrar no Caderno de Laboratório, toda a informação resultante da 
realização das atividades; 
8.4. Tratar o material com cuidado, contribuindo para a sua conservação.  
8.5. Comunicar aos Pibidianos os danos verificados no equipamento ou  
no material. 

 

 
Foto Nº 15: Logo do Clube de Ciências Patrola 
 
2.3. Resultados e Reflexões 
 
Constatou-se boa receptividade em todas as práticas planejadas, e este fato, segundo 
Delizoicov e Angotti (1991), é determinante para a aprendizagem.  
O objetivo, em relação às habilidades relacionadas às diversas atividades desenvolvidas 
com estes futuros professores de Ciências, foi alcançado, tendo em vista a primeira 
experiência com tantas formas diferentes de fazer ciência. As oficinas realizadas nas 
três escolas participantes do PIBID mostraram uma grande dedicação dos bolsistas bem 
como dos supervisores em organizarem atividades diferentes e que proporcionariam aos 
alunos a construção de conceitos trabalhados em sala de aula nas disciplinas de ciências 
(Química, Física e Biologia). Os resultados encontrados foram muito significativos. 
Na oficina realizada na escola Candida Taborda, oficina de Modelos Atômicos, os 
bolsistas realizaram a coleta de dados voltados a verificar se após a realização da oficina 
os alunos realmente adquiriram mais conhecimentos de acordo com a metodologia da 
Aprendizagem Significativa. 
Dentre todas as atividades, destaca-se a descoberta de possibilidades: de novas 
abordagens de ensino; de execução de ensino integrado e de tratamento interdisciplinar 
dos conteúdos entre a Química, Física e Biologia; de geração de ambiente de trabalho 
em grupo; de desenvolvimento de atitudes críticas e científicas; de articulação entre 
teoria e prática; da ênfase em atividades práticas de escrita através dos relatórios; do uso 
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e possibilidades das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação na educação, 
seja com os softwares ou jogos virtuais. 
Os depoimentos dados espontaneamente, no decorrer das aulas, de criarem nas escolas 
condições para a realização de trabalhos semelhantes, dão uma idéia da necessidade de 
formação de um professor de ciências voltado mais para o desenvolvimento de 
atividades lúdicas, atividades em que os alunos aprendam através de brincadeiras bem 
como de propostas de trabalho que vivenciem momentos de interação entre os alunos 
com a realidade onde eles vivem. 
Além disso, destacamos a capacidade de tais atividades, serem protagonistas na 
formação dos conceitos científicos de Ciências da Natureza, conforme Mortimer 
(2000), visto que os conhecimentos prévios dos alunos se relacionavam ao senso 
comum.  
 
3. Considerações Finais 
 
Tudo que é novo geralmente gera certa insegurança, porque se trata de novos desafios 
que precisam ser enfrentados. Quanto a isso, os bolsistas enfrentaram o novo de forma 
prazerosa devido aos inúmeros atrativos que as atividades proporcionaram. 
Consideramos que o PIBID esta sendo importantíssimo na sua formação acadêmica, 
pois está oportunizando que pensem de forma diferente e que elaborem planejamentos 
diversificados que possibilitem o crescimento individual e coletivo dos alunos. 
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