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EIXO 6: Formação de Professores 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido juntamente com o apoio do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à docência – PIBID, tendo como 

preocupação a formação inicial de professores de ciências da natureza, nos 

componentes curriculares Biologia, Química e Física, de modo a articular as 

dimensões teórico-práticas dessa formação. O objetivo deste trabalho é 

desenvolver formas interessantes de abordar os conteúdos das ciências na 

sala de aula. A escola onde se realizou esta experiência é o INSTITUTO 

ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BERNARDINO ÂNGELO, situada no município de 

Dom Pedrito – RS. Foram atendidos estudantes da turma de 1ª série do ensino 

médio, 102. Ao analisar a realidade da escola, através de um dossiê sócio 

antropológico que foi realizado numa das atividades do Pibid, constantemente 

verifica-se a preocupação dos professores diante da proposição de atividades 

práticas, visto que o conhecimento que é ensinado na escola, nas disciplinas 

de ciências da natureza é muito teórico, cabendo ao professor interligar o que 

os educandos já conhecem e o conhecimento científico, conduzindo-os a uma 

nova compreensão da realidade. Segundo o autor: 
“Os conteúdos são transmitidos como sendo absolutamente 
verdadeiros. Alguns professores acreditam que apenas os filósofos 
da ciência devam se preocupar com essas questões. Talvez a falta 
de preparo e formação os levem a essa opinião. Mas, na realidade, 
os professores estão passando uma visão distorcida da ciência, vista 
como um produto acabado, que não deixa espaços de atuação para 
quem está envolvido no aprendizado. (GRANVILLE, p 81)”. 
 

Granville destaca quanto à atitude dos professores frente a uma visão da 

ciência em que não se pode mudar o que já está pronto, por outro lado pode 



utilizar-se de novas metodologias para facilitar o aprendizado nas escolas de 

maneira a motivar os alunos a buscar novos caminhos para a aprendizagem 

significativa. Mas todo professor tem sempre muito que aprender a respeito do 

conhecimento que ministra a seus alunos e da forma como fazê-lo (BIZZO, 

2009), e isso deve tornar-se rotina na vida do professor dentro da sala de aula, 

especialmente de quem exige domínios de assuntos tão diversos como é na 

ciência, onde tem diante de si um campo de conhecimento sobre os quais 

precisa constantemente aprimorar-se. 

O tema “célula” sempre se constituiu como uma dificuldade para o professor de 

ciências, pois se trata de um conteúdo ao qual existem poucas formas de expor 

aulas diferenciadas para torná-las atrativas ao aluno. MARTINS (2014) relata 

que é possível ensinar os alunos por meio da criatividade, considerando a 

liberdade de expressão, promovendo a aprendizagem significativa deles. 

Portanto foi um conteúdo escolhido para abordar neste trabalho e sanar estas 

dificuldades, podendo trabalhar de maneira contextualizada, fazendo com que 

o aluno conheça as atividades da célula, compreendendo que a ela forma os 

tecidos, que formam nossos órgãos, que por sua vez organizam-se nas suas 

atividades e todas as organelas trabalham de maneira integrada. 

Para o desenvolvimento da oficina adotamos uma metodologia proposta nos 

encontros com os estudantes, ocorridos durante a atuação do pibid no colégio, 

onde ouvimos relatos de que as aulas de ciências são muito abstratas. Este 

trabalho analisa os resultados obtidos, discutindo acerca da utilização de 

aplicação de modelos celulares, sendo utilizada como recurso a inserção de 

maquetes das células animal e vegetal, utilizando uma prática com materiais de 

baixo custo, como apropriação da contextualização do conhecimento cientifico. 

Deste modo existe uma enorme necessidade de desenvolvimento de novas 

metodologias para o ensino de ciências, utilizando materiais de baixo custo, 

visando à melhoria de aprendizado, e proporcionando ao aluno um contato 

mais direto com os objetos de estudo. 

Inicialmente foi aplicado um pré-teste, a fim de avaliar o conhecimento prévio 

dos estudantes, após a aplicação do ICD deu-se inicio ao desenvolvimento da 

oficina. Para a apresentação do material foram necessários três períodos da 

disciplina de biologia, onde os alunos tiveram aula expositiva dialogada de 

maneira contextualizada, com uma forma diferenciada de expor o conteúdo 



célula, o texto utilizado, Minha Vida de Organela, foi adaptada para a 

explicação das funções de cada organela dentro da célula, trazendo atividades 

do dia-a-dia dos estudantes, comparando-as com as atividades funcionais das 

organelas, também foram utilizadas maquetes de células animal e vegetal para 

demonstração aos alunos e comparativos de suas estruturas. 

 
Imagem 1: Início da oficina com a demonstração das maquetes de células animal e vegetal, 

comparando-as. 

Em seguida a sala com 21 alunos foi dividida em seis grupos, onde cada grupo 

recebeu uma caixa contendo todas as organelas das células, as montagens 

dos modelos foram feitas a partir de materiais recicláveis e de baixo custo, 

utilizando fundos de garrafas pet, miçangas, gel de cabelo, botões, entre 

outros.  

 

 
Imagens 2 e 3: Construção e reprodução de modelos de célula vegetal e animal 



 
Imagens 4 e 5: Reprodução de modelos de células animal e vegetal. 

 

 
Imagem 6: Bolsistas e representantes dos grupos apresentando suas construções. 

 

Após a montagem foi novamente aplicado um pós-teste, visando analisar de 

que forma a oficina contribuiu para o aprendizado dos estudantes. Em seguida 

foi apresentada aos alunos uma célula comestível, onde cada ingrediente 

representava uma estrutura da célula. 



 
Imagem 7: Célula Comestível 

RESULTADOS DISCUSSÃO 

A aplicação de modelos de células animal e vegetal no INSTITUTO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO BERNARDINO ÂNGELO, teve excelente receptividade pelos 

educandos. Os alunos demonstraram muita curiosidade, interesse e 

entusiasmo em participar da oficina, ao obterem conhecimento da célula a 

partir da demonstração das maquetes, além disso, observou-se a participação 

de todos os componentes dos grupos.  

O uso do material contribuiu muito para que os alunos compreendessem 

melhor cada organela contida nas células, sendo que estes questionaram 

sobre suas diferenças nelas apresentadas. 

Os resultados referentes ao desempenho dos alunos frente aos pré e pós-

testes após a aplicação da oficina estão apresentados na forma de gráficos. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Compartimento 
que realiza funções 

nos seres vivos

É a unidade básica 
dos seres vivos

Compartimento 
que guarda o 

núcleo

O que é a célula?

Respostas



 

Gráfico 1 e 2: Porcentagem (%) dos resultados obtidos no pré-teste e pós teste, sobre o que é 
célula. 

Nota-se que em relação a atividade pré-teste como mostra o primeiro gráfico 

mais de 40% dos alunos não sabiam definir o conceito de célula, enquanto que 

no segundo gráfico após aplicação de oficina 90% da turma obtiveram um 

resultado satisfatório sobre célula. 

 

 

Gráfico 3 e 4: Porcentagem dos resultados do pré e pós-teste sobre as funções das organelas. 
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Observa-se que no primeiro gráfico mais 70% das respostas quanto às funções 

de cada organela dentro da célula estavam erradas, já no segundo gráfico 

aproximadamente 100% destes alcançaram um bom resultado nesta atividade. 

 

 
Gráfico 5 e 6: Porcentagem de respostas do pré e pós-teste sobre onde encontramos o núcleo 

na célula. 
Observa-se que no primeiro gráfico aproximadamente 60% dos estudantes 

responderam que o núcleo celular encontra-se no nucléolo, talvez pela 

comparação entre os nomes, após a aplicação do pós-teste percebe-se, no 

segundo gráfico, que pouco mais de 80% dos alunos atingiram a perspectiva 

de acertos nessa atividade. 

 

CONCLUSÕES 
Pode-se perceber que a oficina de célula e o uso de recursos didáticos 

apresentam muitas vantagens, pois, melhora o desempenho dos alunos, a 

interação dentro da sala de aula, aumentando o interesse dos alunos pelo 

conteúdo, contribuindo no processo ensino-aprendizagem, sendo que neste 
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processo o aluno deve ser o agente ativo na sala de aula, fazendo com que o 

mesmo construa o seu próprio conhecimento. 

No presente trabalho notou-se que a participação ativa de todos e o uso das 

maquetes para comparação das células animal e vegetal, como também na 

introdução do texto adaptado, minha vida de organela, facilitou o entendimento 

dos alunos, e apresentou resultados satisfatórios.  

Dessa forma conclui-se que o uso de estratégias de ensino diversificadas são 

muito importantes para o aprendizado e devem ser explorados nas aulas de 

ciências facilitando a transferência de conhecimento. 
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