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Carta de Apresentação
Meu nome é Alice Lemos Costa, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas
Licenciatura na Universidade Federal do Pampa no Campus São Gabriel, neste
respectivo município. No meu primeiro ano na faculdade fui enformada pela cadeira de
Biologia e Sociedade do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
PIBID. Desde aquele momento demostrei interesse em participar do mesmo.
Minha formação foi dada pelo ensino médio normal e pelo magistério
incompleto. Já obtive algumas experiências em ambiente escolar, porém muito vagas,
mas que me despertaram o interesse pela profissão. O projeto amplia e traz a realidade
em tempo real da profissão e de suas ramificações, me dando uma preparação sólida e
construtiva para o futuro.
Nos tempos atuais ser um educador não é visivelmente atrativo no aspecto
financeiro, porém nos da ao mesmo tempo a oportunidade de modificar o futuro desta
realidade, se fosse fácil provavelmente não seria feito, um desafio que adotei, pelo
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simples fato de acreditar que não há nada perdido, temos muitas mudanças para
construir em equipe.
Acredito nas mudanças positivas educacionais, tenho como meta fazer algo a
respeito sobre a nossa educação, que hoje não é apenas repassar o conhecimento, mas
sim norteá-lo e deixa-lo fluir de modo controlável. Ajudar e se possível modificar a
construção gradual para o conhecimento, de modo há contribuir e acrescentar um novo
horizonte em meio a tanto caos.
O PIBID vem no intuito de propor melhor desenvolvimento cognitivo
profissional e pessoal, com suporte continuo das instituições participantes, no cotidiano
diário, melhor guiando e revisando os conceitos e métodos aplicados pelo estagiário. A
correção em tempo real de erros e seus futuros agravantes irá dar o suporte para
métodos corretos de ensino. O funcionalismo escolar muda em um tempo rápido, sendo
possível o acompanhamento e esclarecimento do mesmo.

Projeto Fenofísica
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAMPUS SÃO GABRIEL

E.E.E.M João Pedro Nunes
Coordenadores: Analía Del Valle Garnero e Ronaldo Erichsen
Colaboradora: Berenice Bueno
Supervisora: Jaqueline Pinto
Bolsistas ID: Alice Lemos Costa
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São Gabriel
2015 - 2017
INTRODUÇÃO

A disciplina de Física traz no ensino médio uma ampla visualização de conceitos
muito pouco conhecidos visualmente no cotidiano escolar, porém muito presentes no decorrer
de seu andamento. Buscar avivar a curiosidade sobre assuntos relacionados a estes aspectos
irá proporcionar um melhor entendimento de acontecimentos, tanto naturais, quanto
provocados pelo homem, em uma contextualização de livre acesso para a vivência escolar.
Se a Física for trabalhada (juntamente com o professor titular das turmas), de acordo
com a realidade de conhecimento do aluno, e forem desenvolvidas práticas de fácil
assimilação, relacionadas com os conteúdos lecionados em sala de aula, o entendimento será
eficaz e prazeroso.
Procurar sempre incentivar o aspecto intelectual do aluno, para que construa uma
imagem relacionada ao conteúdo praticado. E que, interaja com os demais, satisfazendo a
curiosidade, de modo com que procure além do que é repassado, trabalhando aspectos
aparentemente pouco relacionados, para que visualmente entenda e distribua o conhecimento.
Abrir as portas para novos aspectos e também agregar na Física novos métodos de
entendimento é um dos objetivos deste projeto.
Ensinamentos relacionados à Física, nem sempre são contextualizáveis facilmente no
cotidiano, mais o fato de estarem ligados a ele, pode permitir que o aluno, no âmbito de nível
escolar, consiga - juntamente com as práticas - relacionar melhor os contextos.
Trazer o entendimento do conteúdo escrito, e repassar para algo do dia a dia, poderá
quebrar a exaustão por simplesmente “decorar fórmulas”, para também “assimilar” as mesmas
em algo útil no cotidiano.
Para os PCNS, a introdução prática ajuda a aperfeiçoar o crescimento intelectual,
individual e coletivo, de modo que nos novos conceitos educacionais, crianças e jovens
necessitam de ações que ajudem a ação do verbo.
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A aquisição do conhecimento, mais do que a simples memorização, pressupõe habilidades cognitivas lógico-empíricas e lógico-formais. Alunos com diferentes
histórias de vida podem desenvolver e apresentar diferentes leituras ou perfis conceituais sobre fatos físicos, que poderão interferir nas habilidades cognitivas. O
aprendizado deve ser conduzido levando-se em conta essas diferenças (PCN, 2002,
p. 32).

A partir desta linha lógica de raciocínio, serão propostas práticas formais e informais
de conhecimentos, buscando sempre agregar o mesmo de forma simples, porém, ampliada.
Utilizando a dinâmica como auxílio basal e o conhecimento construído por partes,
contribuindo para que este último se torne um inteiro.

OBJETIVOS

O projeto visa uma sobreposição de métodos convencionais usados, com o
acoplamento de novos, em práticas experimentais. Enriquecimento visual e palpável de
assimilação do conteúdo. Espaços previstos para que o aluno exponha novos meios e se utilize
de maneira realista para tal. Poder orientar a autoaprendizagem, que nos dias atuais estão
abertas a qualquer um que as queira ter, para que saibam por meio de fontes seguras em quais
devem procurar. Linhas utilizadas em aspectos relacionados a aprendizagem devem ser
seguimento para uma obtenção estável de resultados.
A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a
uma situação nova e, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas.
Esta adaptação refere-se ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. Desta
forma, os indivíduos se desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e
estímulos oferecidos pelo meio que os rodeiam.

A utilização deste e de outros meios educacionais projetados e comprovados irão
contribuir para a construção de objetos, para um futuro acervo que possa ser acessado tanto
pelos alunos quanto pela comunidade escolar. O incentivo, para realizar experimentos
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direcionados à Física, que eventualmente possam ser aproveitados interna e externamente pela
escola. Materialmente construir, dialogar, assimilar, promover, conscientizar, buscar, explorar
e principalmente cativar, entre outros, o conteúdo sobre Física.

MATERIAIS E MÉTODOS

O material utilizado será – preferencialmente - o reciclável, de fácil acesso, tais como:
garrafas pet, papelão, caixas de leite treta pack, sacolas plásticas de supermercado, rolos de
papel higiênico, embalagens usadas de sacos de arroz e derivados, latinhas de refrigerante e
enlatados, caixas ou embalagens velhas entre outros. Com objetivo de serem utilizados para a
construção (em grupo) de maquetes, experimentos, cartazes, entre outros. Aqueles materiais
que não forem recicláveis. Em geral, todo o material construído poderá ficar em posse da
escola.
Analisando esse processo, pode-se afirmar que o trabalho com projetos proporciona a
criação de vários ambientes de aprendizagem onde o aluno consegue planejar, organizar e até
mesmo avaliar o processo o qual esta inserido.
Os métodos utilizados para as práticas serão verificados pela supervisora e
coordenação, proporcionando a revisão da atividade proposta antes de sua aplicação prática. A
realização dos métodos será direcionada a sala de aula, laboratório e ambientes delimitados no
ambiente escolar.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

VEIT, E. A. TEODORO, V. D. Modelagem no Ensino / Aprendizagem de Física e os Novos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Revista Brasileira de Ensino de
Física, vol. 24, n° 2, Junho, 2002.
CABRAL, A. A EQUILIBRAÇÃO DAS ESTRUTURAS COGNITIVAS. Problema central
do desenvolvimento, v 6, n° 12. Rio de Janeiro: Zahar, 1976.
LOPES, E. TRATADO EXPERIMENTAL: A PERCEPÇÃO. 1ª edição v 13. Rio de Janeiro:
Forense,1969.
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CHAGAS, E. A PRÁTICA EDUCATIVA COMO UMA PESQUISA VIVA. Educação, Porto
Alegre - R, v. 54, n. 3, p.569-595, Set/Dez. 2004

Intervenções
INTERVENÇÃO
Jogo Show do Milhão
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
A menor unidade de vida é a célula, todos os seres vivos são compostos por
células que ordenam funções vitais. Os meios para a manutenção da vida ocorrem em
níveis ordenados e microbiológicos, sendo muitas vezes conhecidos, porém não visíveis
naturalmente.
A formação dos seres vivos é complexa, a composição e todas as suas ramificações
são, de uma maneira geral, lúdicas para uma visualização corriqueira. O meio de
composição de organismos vivos é micrométrico quando o tamanho é relacionado ao
homem, não sendo possível uma visualização natural no dia a dia.
A importância de conhecer o meio celular, de que somos formados, resulta em um
avanço intelectual, sendo que não há muito tempo esse meio veio a conhecimento
social. Tendo em vista a fixação deste assunto, será proposto um jogo interativo, onde
ocorrerá a extensão do conteúdo, reforçando o meio celular, componentes, estruturas e
funções. A importância deste assunto faz com que desenvolvam os uma maneira onde o
aluno possa aprofundar sua visão sobre a biodiversidade.
O jogo dará a oportunidade de uma revisão geral de forma divertida, interativa e em
conjunto; com a orientação permanente do educador.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Raciocínio lógico e competitivo, trabalhado sobre as pressões de um jogo que
exige respostas rápidas, relacionadas com o conteúdo já visto em sala de aula.
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Aplicar de uma maneira divertida e espontânea os pontos interligados ao conteúdo,
de forma que todos - em conjunto- possam rever. Estruturas e funções celulares
colocadas em aspectos de perguntas com opções corretas e erradas, dando ao aluno o
livre arbítrio para escolha. O tempo para o raciocínio de assuntos já lecionados é visto
como importante, pois nos dias atuais poucos alunos relembram espontaneamente esses
componentes.
A importância de conhecermos nossos sistemas funcionais micro e macro biológicos,
nos da uma base de conhecimentos restritos da funcionalidade da vida. Muitas áreas do
mercado de trabalho dedicam-se a esses estudos, podendo despertar nesses alunos a
curiosidade do que pode ainda conhecer sobre o mundo em que nos encontramos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A análise prévia da faixa etária dos alunos é importante para a escolha do jogo
adequado. O jogo foi selecionado de acordo com o nível da turma. O professor
ministrou as aulas prévias do conteúdo programático para que os alunos tivessem
conhecimento do conteúdo necessário para o jogo.
A primeira etapa consistirá em jogar virtualmente o jogo. O jogo consiste em
um questionário virtual de perguntas relacionadas ao conteúdo celular, com regras e
ajuda continua dos demais colegas. Será disponibilizado a ajuda das cartas,
universitários, placas e pulo. O jogador principal joga sozinho, porém com o intermédio
destes quatro auxílios. A ordem do jogador principal é dada por sorteio juntamente com
a posição dos demais que também faram o auxilio.
O jogo é virtualmente interativo, perguntas aleatórias com o contexto do
conteúdo celular. Demais acessórios como placas, foram elaborados com EVA e palito
de picolé, o tamanho das peças do jogo é de fácil manuseio e acessibilidade para com
que os alunos possam interagir com o jogo.

REGISTRO
A atividade foi realizada com os 32 alunos presentes da turma 100, do1º ano do
ensino médio. E com 25 alunos da turma 102,também do 1º ano do ensino médio.
Realizada no período da manhã do dia 15 de setembro de 20015, na Escola E.E.E.M
João Pedro Nunes.
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Os alunos, primeiramente, foram organizados em subgrupos, onde os mesmos
aceitaram passivamente a ordem de sorteio. De acordo com o desenvolvimento do jogo,
soltaram-se bastante a ponto de brincarem naturalmente na atividade.
No decorrer da atividade, os alunos responderam as perguntas do jogo, cujo
conteúdo era direcionado ao contexto celular, atuando como uma revisão do conteúdo
do trimestre. Conforme os alunos acertavam as perguntas orais, mudava-se o nível de
dificuldade do assunto. Quando perguntas eram respondidas de maneira errada, eram
feitas explicações corretivas tanto da professora supervisora quanto da bolsista ID. Era
possível que o aluno que estava como jogador principal pudesse obter ajuda dos demais
colegas que jogavam, por intermédio de suportes oferecidos, como placas e consulta aos
universitários. Tivemos, por ordem de sorteio, 3 alunos dispostos como universitários,
7 alunos como auxilio de placas, 1 jogador principal e os demais eram sorteados para
serem substitutos conforme as perguntas eram respondidas. Quando respondiam de
forma errada, trocavam-se os participantes, inclusive aqueles que davam suporte ao
jogador principal, ao término de uma rodada de 15 perguntas.

Figura 1. Alunos da turma 102 do 1° ano do ensino médio,
recebendo informações do jogo, interagindo juntamente
com a bolsista ID.
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Figura 2. Alunos da turma 100 do 1° ano do ensino médio, realizando
as etapas do jogo em conjunto.

Figura 3. Alunos da turma 100 do 1° ano do ensino médio, fazendo
o papel dos universitários, sendo o auxilio para o jogador
principal.
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Figura 4. Alunos da turma 100 do 1° ano do ensino médio, interagindo
com a bolsista ID, relembrando o conteúdo celular, o qual era
proposto no jogo.

Figura 5. Alunos da turma 100 do 1° ano do ensino médio,
respondendo as questões do jogo.

AVALIAÇÃO
Os alunos mostraram-se dispostos e entusiasmados com a atividade proposta,
demostraram interesse e participação ativa, não havendo problemas na execução da
atividade. Todos participaram de etapas diferentes do jogo por intermédio de sorteio.
A professora supervisora deu pleno suporte ao jogo, ajudando a bolsista ID nas
consecutivas etapas. O conteúdo pôde ser revisado, e dúvidas foram tiradas de acordo
com o seu surgimento. Ambos os alunos das duas turmas participantes relataram, ao
final da atividade, seu aspecto positivo sobra á prática aplicada.
Os alunos foram avaliados pela participação durante a execução do jogo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Jogo original Show do Milhão. Transmitido pela emissora SBT, de autoria do patrono
Silvio Santos. Ano 2003.
ALBERTS, B. et. al. - Biologia Molecular da Célula. 3ª ed. RS. Artmed, 1997.

INTERVENÇÃO
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Confeccionando Resistores
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
O resistor é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, com a
finalidade de causar uma queda de tensão elétrica ou transformar energia elétrica em
energia térmica (efeito joule), a partir do material empregado, que pode ser, por
exemplo, carbono moldado ou rolamentos de fios níquel-cádmio (resistores de alta
potência).
Resistores são componentes que têm por finalidade causar uma queda de
tensão em alguma parte de um circuito elétrico, porém jamais causa quedas de corrente
elétrica, isso significa que a corrente elétrica que entra em um terminal do resistor será
exatamente a mesma que sai pelo outro terminal, porém há uma queda de tensão,
utilizando-se disso, é possível usar os resistores para controlar a corrente elétrica sobre
os componentes desejados. A essa oposição damos o nome de resistência elétrica, que
possui como unidade ohm.
Um resistor ideal é um componente com uma resistência elétrica que
permanece constante independentemente da tensão ou corrente elétrica que circular por
inúmeros dispositivos. Nenhum circuito elétrico ou eletrônico pode funcionar sem um
gerador de corrente elétrica. Os resistores nada mais são que baterias, pilhas ou fontes
de alimentação. Possuem dois terminais, sendo um positivo e um negativo. O terminal
positivo é aquele por onde sai a corrente, e o negativo é aquele por onde entra a
corrente.
As pilhas, por exemplo, têm 1,5 volts. Também são bastante populares as
baterias de 9 volts. Elas funcionam como resistores, capacitores energéticos que
fornecem alimento para equipamentos. Com as tecnologias atuais, quase todos os
equipamentos necessitam de circuitos de resistores para manter seu funcionamento.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
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O objetivo será desenvolver a capacidade do aluno de reagrupar conceitos
ministrados em aula com o cotidiano. O conteúdo relacionado a resistores é complexo,
de muita teoria, associá-lo a um experimento real manuseado pelo aluno trará uma
fixação do aprendizado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O aluno construirá, em grupos de até 6 componentes, um mini resistor que dará
energia para o funcionamento de uma calculadora comum. O material será levado pela
bolsista, porém as calculadoras utilizadas poderão ser a dos próprios alunos. A
construção do material será por etapas, como descrito no quadro abaixo (vide anexo I).
Os alunos deverão montar um resistor em forma de pilha com os materiais
necessários para a confecção do experimento que são: água de torneira, água sanitária,
fios de cobre, papel alumínio, copo plástico e calculadora. Que são de fácil acesso.
A bolsista irá explicar o funcionamento de um resistor e como se dará a
montagem da pilha, após a distribuição de material impresso, onde estarão contidas as
informações necessárias para a confecção da pilha.
Será realizada a leitura prévia do resumo relacionado ao conteúdo, este estará
disponibilizado para os alunos individualmente. Após a leitura, iniciaremos a construção
em grupo da pilha, passo a passo como está descrito na folha que será entregue aos
alunos. Ocorrerá o acompanhamento, seguido de explicações de funcionamento e o
objetivo de cada parte constituinte do material confeccionado. Seguido da construção
ocorrerá um teste de energia, onde com a utilização de calculadoras, veremos o
funcionamento do experimento confeccionado.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Entender a importância dos recursos energéticos para o funcionamento de
utensílios e máquinas.



Compreender a utilização e funcionamento dos resistores.



Confeccionar uma pilha com material alternativo, para produção de energia
de baixo potencial.
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Visualizar que a matéria possui fonte energética, podendo ser utilizada de
maneira simples.



Assimilar que tipo de material conduz energia e quais os repelem.



Utilizar condutores neutros para o manuseio de correntes elétricas.



Visualizar a física como algo comum, com o objetivo de ampliar seus conceitos no cotidiano.



Utilizar das ações motoras para a construção de material educativo.



Compreender que a tensão elétrica é a capacidade que a carga elétrica tem de
realizar trabalho.

REGISTRO
A atividade foi realizada com os 28 alunos presentes da turma 302, do 3º ano
do ensino médio. Realizada no período da manhã do dia 29 de setembro de 2015, na
Escola E.E.E.M João Pedro Nunes.
Os alunos receberam, no início da atividade o conteúdo registrado acima do
anexo I, no qual foi feita a leitura oralmente pelos próprios alunos. A cada parágrafo a
bolsista ID fazia breves interrupções, com o auxílio da professora titular da turma,
explicando sobre o conteúdo e direcionando sua contextualização para o cotidiano dos
alunos. Os alunos conseguiram assimilar a proposta feita e conversaram ativamente
sobre leitura, dando exemplos básicos da utilização de resistores presentes no seu dia a
dia.
Após a leitura, conversa e explicação o segundo passo foi a distribuição do
material, tendo o cuidado de ser seguido das explicações do por que da utilização de
determinados materiais. A utilização da água sanitária como base da construção do
experimento; o uso de fios para a passagem de energia; a importância da moeda de
cinco centavos por ser de cobre e um bom condutor de energia; a escolha do alumínio
para representar no sistema o circuito positivo; a água como forte diluente de moléculas
e importante acionador do resistor; a calculadora como comprovação positiva do pleno
funcionamento do experimento.
Os alunos montaram, com o auxílio e explicações da bolsista ID, o
experimento em duplas, cada dupla recebeu o material necessário para a montagem,
podendo participar ativamente da atividade proposta. A professora auxiliou em todas as
15

etapas e participou ativamente das explicações. Quando a montagem foi concluída os
alunos puderam experimentar e comprovar a fonte energética do experimento que
ativava suas calculadoras.

Figura 1: alunos da turma 302 fazendo a leitura do material
disponibilizado.

Figura 2: bolsista ID juntamente com observações dos alunos
complementado a contextualização do conteúdo.
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Figura 3: alunos da turma 302 montando o material disponibilizado para a
construção do experimento.

Figura 4: bolsista ID auxiliando os alunos na montagem em calculadoras,
utilizado para teste energético do experimento.
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Figura 5: alunos da turma 302 completando as fases finais do experimento e
fazendo suas avaliações sobre a atividade.

AVALIAÇÃO
Os alunos participaram ativamente da intervenção, na parte teórica puderam
expor suas ideias e conclusões do conteúdo, construindo gradativamente e em conjunto,
a aprendizagem. Por terem sido distribuídos em duplas, tiveram a oportunidade de
participar ativamente do experimento em todas as suas fases.
O andamento da atividade foi tranquilo e todas as etapas puderam ser
concretizadas. Os alunos demostraram interesse e motivação, além de curiosidade e
admiração pelo experimento e seus resultados. Aparentemente gostaram da intervenção
e entenderam a funcionalidade do experimento, pois completaram todas as etapas
propostas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HALLIDAY, Jearl, W. Cargas Elétricas. 8° edição, v. 3. São Paulo: 2012, editora LTC

ANEXO I
ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES EM SÉRIE
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Muitas vezes é necessário alterar o valor de um resistor. Nesse caso, fazemos uma
associação de resistores. Essa associação pode ser de duas maneiras: em série e em
paralelo. Na associação, denomina-se resistor equivalente o resistor que faria a o mesmo
que a associação.

EFEITO JOULE NO COTIDIANO
O efeito Joule é um inconveniente para as máquinas elétricas e linhas de transmissão
(como os fios), porque representa perda de energia elétrica. Mas, às vezes, pode ser
muito útil. Por exemplo, com os aparelhos aquecedores elétricos: chuveiro elétrico,
ferro elétrico, fusíveis e lâmpadas incandescentes.

PILHA DE ÁGUA SANITÁRIA
As pilhas caseiras são excelentes atrativos em Feiras de Ciências e trabalhos escolares.
Muitas são as possibilidades de construção dessas pilhas, um bom exemplo será nosso
experimento que dará energia para nossa calculadora. Agora mostramos de maneira
muito simples, como extrair energia elétrica da água sanitária.

INTERVENÇÃO
Observação de estômatos
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
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O ar que respiramos é transformado através de indivíduos autotróficos
fotossintetizantes, graças a esses maravilhosos organismos a vida humana possui
condições fundamentais para o seu andamento. O conhecimento dessas estruturas nos dá
o maior entendimento de seu funcionamento, e por sua vez a compreensão do porque
são tão importantes.
A porta de entrada e saída do ar, puro em oxigênio ou saturado de gás carbônico,
liberados e absorvidos por seres fotossintetizantes são os estômatos. Os estômatos têm
uma característica única de acordo com cada indivíduo, ou seja, uma forma não só de
reconhecimento específico, mas também de identidade.
Poder utilizar esse conhecimento de forma visual é complexo, porém graças ás
tecnologias atuais é possível uma visualização básica com o auxílio do microscópio
óptico. No momento em que uma teoria ultrapassa a imaginação, se torna palpável, o
conhecimento adquirido é automaticamente processado e assimilado.
Cada estrutura que compõem os estômatos trabalha em conjunto para que ocorra
o sucesso em seu funcionamento. O mau funcionamento acarreta na abertura irregular
do órgão, desencadeando a perda de fluídos essenciais, de maneira em que o indivíduo
será conduzido a morte. Os estômatos são indicadores, o seu pleno funcionamento
demonstra se o indivíduo é saudável ou não. A partir daí temos áreas de estudo voltadas
para esses órgãos de suma importância para o meio ambiente.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

O aluno terá explicação teórica de todo o conteúdo (estrutura e funcionamento dos
estômatos), após fará a confecção de lâminas com o material vegetal, sendo apoio e
enriquecimento visual do conteúdo repassado. A confecção das lâminas será com
material simples, já disponível no laboratório da escola. Os alunos além de terem a parte
teórica, poderão ver com o auxílio do microscópio óptico todas as estruturas e
componentes dos estômatos.
Além da confecção das lâminas e observação, será repassada em forma de revisão
duas perguntas referentes ao conteúdo visualizado na aula.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
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Capacidade de trabalhar em grupo;



Conhecimentos básicos sobre o uso do laboratório;



Conhecimentos básicos da utilização do microscópio óptico;



Relembrar o conteúdo sobre célula vegetal, com base no conteúdo já lecionado
em aula;



Raciocínio lógico;



Coordenação motora.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O aluno terá o material teórico disponibilizado para cópia no quadro, seguido de
explicação contextualizada em exemplos do cotidiano, conforme disponibilizado no
anexo I. Após, com o auxílio da bolsista ID e da professora, farão a confecção das
lâminas, cada passo será demonstrado e explicado conforme disposto no anexo II.
Após as observações, os alunos estarão habilitados a responder às duas perguntas
dispostas no anexo I. A aula será efetuada no laboratório de ciências, com o auxílio do
projetor onde o material poderá ser visualizado e copiado para os cadernos. As lâminas
serão confeccionadas manualmente pelos grupos, cada passo ocorrerá conforme
disposto em ordem nos anexos.

REGISTRO
A atividade foi realizada com os 28 alunos presentes da turma 102, do 1º ano
do ensino médio; e com 33 alunos presentes da turma 101, também do 1° ano do ensino
médio. Realizada no período da manhã do dia 20 de outubro de 2015, na E.E.E.M João
Pedro Nunes.
Primeiramente os alunos foram direcionados ao laboratório, onde ocorreu a
intervenção. O conteúdo foi exposto de forma resumida, em slides, com fotos
explicativas. Foi dada explicação teórica e visual sobre o que são estômatos, sua
anatomia e fisiologia, bem como sua importância no ambiente.
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Seguindo o cronograma, os alunos foram construindo, com o auxílio de
explicações e orientação da professora supervisora e da bolsista ID, as lâminas com o
material disposto para a atividade. Com o intuito de construírem manualmente seu
material de observações, após a construção as lâminas foram levadas e observadas em
microscópio óptico.
Foi possível a observação dos estômatos sobre a superfície de uma folha, da
espécie vegetal Pleopeltispleopeltifolia (Samambaia), escolhida pelo fato de ter fácil
visualização dessas estruturas.
Após a observação, foi introduzido um questionário com perguntas, onde
pôde ser testado o conhecimento adquirido da intervenção. Também puderam ser
discutidas as questões e retiradas dúvidas que surgiram no desenvolvimento da
atividade.

Figura 1. Alunos da turma 102, 1° ano do ensino médio, fazendo
anotações do material teórico lecionado.
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Figura 2. Alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio, fazendo a
observação dos estômatos com o auxílio do microscópio óptico.

Figura 3. Alunos da turma 102, do 1° ano de ensino médio, fazendo
observações e anotação em conjunto sobre o material observado.
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Figura 4. Alunos da turma 100, do 1° ano do ensino médio,
montando as lâminas e fazendo suas observações.

Figura 5. Alunos da turma 100, do 1° ano do ensino médio,
interagindo e demonstrando interesse sobre o conteúdo introduzido.

AVALIAÇÃO
Ambas as turmas participaram ativamente da atividade proposta. A possibilidade
de utilizar materiais não convencionais, despertou o interesse de todos. Os alunos
demostraram conhecimento sobre o conteúdo, tendo uma base de conhecimento sobre
estômatos. Por esse motivo foi fácil a introdução do assunto e diálogo sobre o mesmo.
A utilização do tempo de aula foi bastante proveitosa, os alunos tiveram espaços
para tirar dúvidas e utilizaram de forma adequada.
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Houve auxílio da professora supervisora e trabalho em equipe dos alunos, ambas
as turmas desenvolveram perfeitamente a atividade proposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Carmello Guerreiro, Sandra M. C. Beatriz. A. G. Morfologia e Anatomia Vegetal.
Editora Atlas. 4° edição ano 1998.

Anexo I
A folha e suas estruturas onde encontramos os estômatos.

Os estômatos se originam de divisões assimétricas de células protodérmicas.
Estroma vem do grego= boca, estando diretamente relacionados com a entrada e saída
de ar. Quando ocorre sua abertura a planta perde fluídos essenciais como glicerina e
água. Portanto as células guarda controlam o período em que os ostíolos ficam abertos,
sendo sua entrada principal tanto do meio interno para o externo, rodeado por células
subsidiárias e células de preenchimento (parênquima).

Conceito bibliográfico do texto:
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Assimétrico: indivisível sem partes iguais.
Protoderme: segunda camada interna da epiderme, sua substituinte na fase da
maturação.

Exercícios:
1) O que são estômatos?
2) Qual a importância dos estômatos para o meio ambiente?

Anexo II
Modo de preparação de lâminas
1) Pegue uma folha vegetal e coloque sobre a lâmina,
2) Faça um corte leve na folha para formar uma pequena fissura na parte lateral,
3) Esfregue na fissura com o auxílio do objeto cortador (bisturi) as bordas da folha,
4) Retire do Becker, de uma a duas gotas de água, com a pipeta, despeje sob a folha,
5) Cubra a folha com a lamínula e leve ao microscópio óptico para observações.

INTERVENÇÃO
Eletromagnetismo
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
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O mundo da Física está presente em nosso dia a dia e muitas vezes não
percebemos sua presença. Forças Físicas atuam constantemente em nosso cotidiano,
ultrapassando barreiras que não visualizamos e muitas vezes não sentimos.
O eletromagnetismo nos ajuda a entender essas reações, propondo uma simples
visualização destas forças que nos cercam. Nos dias atuais, os celulares,
eletrodomésticos, aparelhos médicos, entre outros, utilizam desse potencial magnético
para o funcionamento de seus equipamentos. Um avanço para a humanidade, tanto em
relação à tecnologia, quanto à base econômica.
Desastres naturais ou causados pelo homem, trazem a história da humanidade
grande redirecionamento sócio econômico. No caso do desastre de chernobyl, onde a
radioatividade espalhada pelo seu potencial eletromagnético, mudou a vida de uma
população. As Bombas de Hiroshima e Nagasaki, que não só devastaram as cidades
espalhando uma sobra da morte, com alto potencial radioativo eletromagnético a seus
habitantes, como também uniram a população mundial em torno de um bem maior.
A energia nos cerca desde níveis moleculares a complexos campos dispostos e
redes magnéticas. Dialogar e expor essas forças atuantes nos permite de forma lúdica,
ampliar nosso conhecimento, questionando até que ponto vincula-se o eletromagnetismo
a nossa realidade.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Os alunos desenvolverão o raciocínio lógico e lúdico, de modo que possam
assimilar o contexto de eletromagnetismo a forças e acontecimentos diários, bem como
fenômenos propostos pelo homem e pela natureza.
A habilidade de trabalhar em equipe, dialogar e questionar linhas de raciocínio expostos
pelos colegas também será explorada. Dispor de agilidade em executar tarefas
propostas, de forma a desenvolver de maneira construtiva a atividade que será
disponibilizada.
O objetivo principal será que o aluno consiga trabalhar com o conteúdo
direcionado, de modo que possa assimilar o que não pode ser visto, como no caso do
eletromagnetismo; com forças de atuação produzidas por campos magnéticos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
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Compreensão de forças não visíveis ao olho humano;



A capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo;



Reconhecimento do conteúdo sobre o eletromagnetismo já lecionado em aula;



Utilização da habilidade motora para o desenvolvimento do experimento;



Observação e questionamento sobre experimento;



Entendimento sobre elétrons e suas forças de causa e ação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A intervenção será em sala de aula, onde os alunos receberão o material
impresso, conforme anexo I. Ocorrerá a leitura e explicação do conteúdo
disponibilizado, juntamente com a discussão de fatos do dia a dia, procurando uma
contextualização simples e de fácil entendimento.
Após a leitura, contextualização e diálogo, os alunos começarão a construção do
experimento, seguindo as instruções já dispostas no anexo I. A explicação oral de cada
componente do experimento, destacando o porquê de sua utilização e maneira de
aplicação, decorrerá conforme a montagem do experimento.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
A atividade foi realizada com os 28 alunos presentes da turma 302, do 3º ano
do ensino médio. Realizada no período da manhã do dia 03 de novembro de 2015, na
E.E.E.M João Pedro Nunes.
Os alunos foram divididos em duplas, o conteúdo foi introduzido em primeiro
lugar, com exemplos do dia a dia, onde podemos perceber a utilização passiva e ativa do
eletromagnetismo. Foram exemplificados aparelhos eletrônicos e médicos que se
utilizam

do

eletromagnetismo

para

seu

funcionamento,

fontes

maiores

de

eletromagnetismo como urânio radioativo que abastecem nuclearmente no Brasil as
usinas de Angra I e II, os desastres como o de Chernobyl, onde a radioatividade
expandiu rapidamente pelo seu alto potencial eletromagnético, as bombas de Hiroshima
e Nagasaki, entre outros assuntos.
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Após a explicação e diálogo entre os assuntos e curiosidades expostas,
conforme surgiam dúvidas, estas foram sanadas com o auxílio da bolsista ID e da
professora da turma. Foi feita, em sequência, leitura do anexo I, seguido do passo a
passo para a montagem do experimento. Conforme a ordem do anexo I, cada
componente do experimento foi explicado, mostrando o porquê de sua utilização e
função.
Ao término da intervenção, após testes com o experimento, os alunos puderam
tirar dúvidas, como forma de revisão do conteúdo exposto.

Figura 1. Alunos do 3° ano do ensino médio da turma
302, da E.E.E.M João Pedro Nunes, carregando o balão
com os elétrons do cabelo.

Figura 2. Alunos do 3° ano do ensino médio da turma 302, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, montando o experimento
eletromagnético.
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Figura 3. Alunos do 3° ano do ensino médio da turma 302, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, interagindo em conjunto na
montagem do experimento.

AVALIAÇÃO
Os alunos absorveram um conhecimento maior sobre como o eletromagnetismo
esta presente em nosso cotidiano, tiraram dúvidas e obtiveram conhecimentos de
curiosidades sobre o assunto. Participaram ativamente da aula, demonstrando interesse e
animação. Montaram com sucesso o experimento, testaram e puderam ver em tempo
real como o eletromagnetismo funciona.
Utilizaram bem o tempo proposto e o material disponibilizado, houve
compreensão e ajuda de todos em relação à atividade, a professora atuou continuamente
na atividade auxiliando as explicações. Em geral a atividade foi bem sucedida e
praticada conforme estava proposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HALLIDAY, Jearl ,W. Cargaselétricas.8° edição, v. 3. São Paulo: 2012, editora LTC

ANEXO I
Eletromagnetismo
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No estudo da Física, o eletromagnetismo explica a relação entre a eletricidade e
o magnetismo. O campo magnético é resultado do movimento de cargas elétricas, ou
seja, é resultado de corrente elétrica.
O campo magnético pode resultar em uma força eletromagnética quando
associada. As ondas eletromagnéticas são uma consequência da formação do campo
eletromagnético, e se propagam através do vácuo com a velocidade da luz.
Elas são portadoras de energia, e quando se propagam no espaço, podem
transferir energia para corpos que se encontram em sua trajetória. Estas ondas são
geradas por cargas elétricas que oscilam, ou seja, quando temos campos elétricos e
magnéticos oscilantes e perpendiculares entre si, é a direção da propagação da onda.
A uma teoria universal sobre a interação de cargas, onde cargas iguais se
repelem e cargas diferentes se atraem. Esse contexto nos permite a possibilidade de
transferências continuas de cargas eletromagnéticas pelo vácuo.

Material Utilizado:


2 moedas de 0,50 centavos (de alumínio)



1 copo descartável



1 fósforo



1 balão

Modo de Preparo:


Colocar uma moeda deitada e a outra vertical por cima



Acrescentar o fosforo na camada densa acima da moeda vertical



Pôr o copo descartável por cima, com o objetivo de proteção e isolamento



Encher o balão e carregar com elétrons.

INTERVENÇÃO
Artigo de Matemática
Por: Alice Lemos Costa
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A Matemática está presente em diversas situações, se olharmos ao nosso redor
notaremos sua presença nos contornos, nas formas dos objetos, nas medidas de
comprimento, na escola, em casa, no lazer e nas brincadeiras. Seu desenvolvimento está
ligado à pesquisa, ao argumento, ao interesse por descobrir o novo, investigar situações.
Desde a Antiguidade, a necessidade do homem de relacionar os acontecimentos
naturais ao seu cotidiano despertou o interesse pelos cálculos e números. O surgimento
do sistema de numeração decimal provocou um enorme avanço no desenvolvimento da
Matemática, pois as teorias e aplicações podiam basear-se nos números, na busca por
resultados.
Atualmente, a Matemática consiste na ciência mais importante do mundo
moderno, sendo abordada desde as séries iniciais. Sua relação com o cotidiano exige das
pessoas um conhecimento mais amplo da disciplina, por isso devemos dar maior
atenção ao estudo.
Algumas de suas aplicações estão relacionadas a financiamentos, compras
parceladas, operações comerciais de compra e venda, construções, investimentos
financeiros, aplicações bancárias, cálculos operatórios básicos, entre outros.
HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Os alunos desenvolverão o raciocínio lógico e cognitivo, de modo que possam
assimilar o contexto da matemática em aspectos diários.
A habilidade de trabalhar em equipe, dialogar e questionar linhas de raciocínio
expostas pelos colegas também será explorada. Compreensão de agilidades matemáticas
já conhecidas, para executar tarefas propostas. Construir de maneira explicativa o
conhecimento.
Dispor de agilidade em executar tarefas propostas, de forma a desenvolver de
maneira ágil a atividade que será disponibilizada.
Expressar-se de forma oral e escrita, sempre que necessário, em situações matemáticas.
Analisar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando ferramentas
matemáticas, usar da opinião própria, de modo que permita uma expressão critica de
problemas expostos.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Identificar e solucionar, de maneira autônoma problemas do cotidiano, cujo á solução requeira investigação científica de procedimentos matemáticos.



Compreender fenômenos e situações do mundo atual, buscar por meio da utilização matemática, novas alternativas que possam de maneira fácil solucionar problemas.



Elaborar estratégias pessoais de alternativas, o uso do calculo por meio de resoluções matemáticas do cotidiano.



Identificar por meio de fórmulas respostas contextualizadas.



Buscar conceitos e estratégias de interpretação, com base na busca de resultados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A intervenção será em laboratório, onde os alunos receberão o material
impresso, conforme anexo I. Ocorrerá a leitura e explicação do conteúdo
disponibilizado, juntamente com a discussão de fatos do dia a dia, procurando uma
contextualização simples e de fácil entendimento.
Após a leitura, os alunos começarão a coleta de dados, onde buscaram no
ambiente escolar fontes naturais de pesquisa. A explicação oral destacando o porquê de
sua utilização e maneira de aplicação, decorrerá conforme o decorrer da atividade.
A atividade será dividida em duas etapas, a primeira será a introdução do
artigo científico, disposto no anexo I, sua explicação bibliográfica e coleta de material
para pesquisa. A segunda etapa será a construção, segundo o artigo de uma função
linear, que explicará como é possível retirarmos uma média matemática do material
coletado.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
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O clube de ciências ECOPOLI iniciou suas atividades no dia 13 de Outubro de
2015, na E.E.E.M João Pedro Nunes, com o objetivo de introduzir o mundo cientifico
de raciocínio lógico e lúdico aos estudantes de ambas os níveis.
A primeira reunião ocorreu nos dias 13 e 14 de Outubro de 2015, com o objetivo
da apresentação laboratorial, visando normas e equipamentos usados no local. Houve
uma apresentação em slides da vidraria disposta no laboratório, juntamente com
explicação escrita e oral. A segunda reunião ocorreu nos dias 27 e 28 de Outubro de
2015, em que foi feita a primeira introdução de um artigo científico. O artigo foi
dividido em duas etapas, com o intuito de trabalhar profundamente o conteúdo, sendo
relacionado à Matemática aplicada a Ciências Biológicas. Os alunos obtiveram contato
explicativo e contextualizado de maneira compreensível, após foi proposta a atividade
de seguir a pesquisa citada do artigo, onde ouve a coleta de material para análise. O
clube de ciências ECOPOLI encerrou suas atividades deste ano no dia 24 de Novembro
de 2015.
As reuniões ocorrem com os alunos participantes do Clube de Ciências
ECOPOLI, com o objetivo de efetuar os cálculos de medidas, relacionados ao material
recolhido na etapa I. Os cálculos foram direcionados à Função Linear de 1° Grau,
método matemático que melhor descreveu a linha de medição do material coletado. A
construção da função deu-se com o auxílio do programa de computador Excel, onde
podemos efetuar a construção do gráfico da função.

Figura 1: Material coletado para análise, pelos alunos da E.E.E.M João Pedro nunes,
inscritos no Clube de Ciências ECOPOLI, de diferentes níveis escolares.
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Figura 2: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro
nunes, analisando o artigo científico e dialogando sobre as possíveis funções
correspondentes.

Figura 3: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro
Nunes, juntamente com a bolsista ID voluntária, convidada para
acompanhar a atividade, construindo a função e o gráfico da função; com o
auxílio do programa Excel.
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Figura 4: Trabalho efetuados pelos alunos do Clube de Ciências ECOPOLI da
E.E.E.M João Pedro Nunes, referente aos resultados obtidos sobre o Artigo de
Regressão Matemática.

AVALIAÇÃO
Durante todas as atividades propostas os alunos mostraram interesse e
curiosidades por fatos expostos. Desenvolveram plenamente os exercícios e raciocínios
lógicos propostos e instigados.
Aproveitaram o material e tempo disponibilizado para execução das referentes
atividades, sanaram dúvidas e curiosidades levantadas no decorrer dos encontros. O
cronograma com o auxilio dos participantes foi efetivado com sucesso, sem haver
interferências.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARTIGO ANÁLISE DE REGRESSÃO: aplicação em biologia. Por Claudio Luiz Melo
de

Souza.

Disposto

site:

http://www.seer.perspectivasonline.com.br/index.php/revista_antiga/article/viewFile/25
7/169. Em 03 de Novembro de 2015.
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INTERVENÇÃO
Visita a Universidade Federal do Pampa - Campus São Gabriel RS
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nos dias atuais, nossos índices segundo o MEC, mostram que a cada 100 alunos
que terminam o ensino médio, apenas 12 entram para o nível superior de ensino. Com
bases nesses dados alarmantes, viemos com a proposta de incentivar este ingresso,
mostrando para os alunos que a faculdade não é está tão longe da realidade.
Elaborar uma visita ao compus foi a proposta para que de uma maneira real,
possam conhecer como é o funcionamento e áreas de atuação, disponibilizados na
universidade mais próxima, a UNIPAMPA. Nosso objetivo foi apresentar o campus
universitário, onde estão localizados os prédios, laboratórios e salas de ensino.
A juventude muda constantemente, em um espaço de tempo muito curto, o ensino
está de um modo geral se adaptando a essas mudanças. O interesse dos nossos jovens
fica ofuscado pela tecnologia e possibilidades fáceis, disponíveis no mundo moderno. O
caminho mais prático é geralmente o escolhido, terminar o ensino médio, muitas vezes é
visto como o final de um ciclo longo, podendo ser visto como o término dos estudos.
Do mesmo modo que o mundo muda, mudam suas tecnologias, mudam as exigências no
mercado de trabalho, dando oportunidades melhores a níveis mais elevados de estudos;
mas também há profissões que não requerem formação universitária, apesar de esta
possibilitar uma visão diferenciada ao educando que a cursa.
Com o intuito de demonstrar ao jovem, que caso haja uma oportunidade
de continuar os estudos, de maneira gratuita cursando uma universidade federal em sua
própria cidade, aumenta a chance de um possível ingresso à universidade, o que seria
uma maneira de tentar mudar nossas estatísticas.
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HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Os alunos serão levados ao campus da UNIPAMPA São Gabriel RS, visitarão
suas acomodações, tendo a oportunidade de adentrarem em seus laboratórios, conhecer
sua equipe técnica entre, graduandos, mestrandos e doutorandos. Serão expostas áreas
de atuação e cursos disponibilizados pela entidade, assim como duração e períodos utilizados.
Os educandos poderão exercer o raciocínio lógico, atividade motora e trabalho
em equipe ao visitar o campus. Poderão tirar dúvidas sobre todo o conteúdo exposto diretamente com especialistas da área, tendo assim uma oportunidade única para enriquecer seus conhecimentos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Compreensão de áreas de atuação profissional diversificadas;



A capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo;



Solução de dúvidas;
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Desenvolvimento motor para a visitação das acomodações do campus;



Observação e questionamento da atividade proposta;



Entendimento sobre a importância de sua participação na atividade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A intervenção será realizada no campus da UNIPAMPA São Gabriel RS, os
alunos serão levados em grupos, durante o dia 28 de Outubro de 2015. A visita às
acomodações terá a duração de, aproximadamente, 1 hora e 45 minutos, para cada turma
dos quatro 3° anos da E.E.E.M João Pedro Nunes.
O transporte será disponibilizado gratuitamente pela UNIPAMPA, onde terá a
participação direta de um dos coordenadores do programa PIBID, professora
supervisora da escola e bolsistas ID. As bolsistas serão distribuídas em turnos para a
recepção dos visitantes ao campus. A UNIPAMPA disponibilizará, em todas as visitas,
um técnico anfitrião para guiar e dar instruções.
As instalações poderão ser visitadas de acordo com sua disponibilidade no
momento, podendo ser alternadas de acordo com as turmas e horários.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
A atividade foi realizada com as quatro turmas do 3° do ensino médio da
E.E.E.M João Pedro Nunes. A visita ao campus da UNIPAMPA São Gabriel ocorreu no
dia 28 de Outubro de 2015, nos períodos da manhã e tarde.
Os alunos visitaram os laboratórios de Biologia Molecular, NEVA, Tecidos
Vegetais e Zoologia. Também fizeram uma saída em campo, para conhecer as
instalações, foram às estufas para conhecer seu material e funcionamento. Doutores,
Mestrandos, Técnicos e Graduandos recepcionaram os alunos orientando a visita
explicativa.
O objetivo da visita foi mostrar nosso campus e áreas de pesquisas, com o
intuito de instigar o interesse dos alunos em adentrar à vida acadêmica. Houve a
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exposição dos tipos e durações de cursos disponibilizados pela UNIPAMPA, em São
Gabriel, entre algumas áreas especificas de trabalho.

Figura 1. Alunos do 3° ano da E.E.E.M João Pedro Nunes em
visita à estufa, no campus UNIPAMPA São Gabriel.

Figura 2. Alunos em visita ao laboratório de Biologia Molecular,
onde houve exposição e explicação de várias linhas de pesquisa.
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Figura 3. Alunos em visita ao laboratório de Zoologia, onde
ocorreram explicações de técnicas taxonômicas.

Figura 4. Alunos em visita ao laboratório do NEVA, onde ocorreu
exposição das pesquisas realizadas na Antártica.

AVALIAÇÃO
A visita foi bem sucedida, recebendo elogio dos alunos e equipes participantes.
Tivemos interação ativa dos alunos em perguntas, curiosidades e conhecimento das
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instalações. Os alunos demonstraram interesse e animação ao conhecer o campus. De
acordo com cada área visitada conheceram novos profissionais, onde tiveram acesso a
relatos reais pessoais de cada um, em sua área profissional de atuação.
A visita teve também o objetivo concluído de que a universidade possui fácil
acesso, tendo a sua disposição restaurante universitário e ônibus em horários acessíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
MEC, Ministério da Educação. Site para acesso em: httpportal.mec.gov.br, (em 02 de
novembro de 2015 ás 10horas e 33 minutos)

INTERVENÇÃO
Jogo Sistemados
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Os sistemas que fazem parte do nosso corpo são extremamente complexos, agem em
conjunto para proporcionar diversas reações. Dentro destes sistemas temos três
principais que dependem mutuamente um do outro para um pleno funcionamento:
Sistema Nervoso, Sistema Endócrino e o os Sentidos. Esses em conjuntos desencadeiam
reações vitais para o funcionamento da máquina corporal, realizando a integração e o
controle do organismo com o meio interno e externo.
Por serem sistemas corporais internos, possuem órgãos que não são visíveis a olho
nu, e um mecanismo complexo de funcionamento. O intuito do jogo Sistemados é
reforçar e revisar este conteúdo por intermédio de uma aula prática interventiva.
Entender o corpo humano e seus aspectos funcionais trás o entendimento de meios
de prevenção de doenças e manutenção da saúde. A importância do real entendimento
destes três sistemas é proposta de forma que o aluno possa ao relembrar os aspectos
funcionais, imaginar seu funcionamento.
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HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Ativar o raciocínio lógico do aluno, para que possa interligar os três sistemas em um
aspecto geral. Compreender que um sistema depende do outro para seu pleno
funcionamento, de forma que a falta de um deles compromete o andamento da vida.
Trabalhar sob pressão na forma de um jogo de perguntas e respostas, onde a forma
correta de responder soma pontos para um grupo maior. Interligar o conteúdo já visto
anteriormente com a atividade proposta, colocando um espaço descontraído e divertido
para essa exposição.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


conhecer os três sistemas direcionados ao jogo,



ligar pontos imaginários de interação do corpo,



direcionar de maneira correta o conteúdo relacionado,



compreender o funcionamento dos três sistemas,



entender como os sistemas afetam-se entre si,



conhecer partes fisiológicas e anatômicas corporais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método de implantação da aula será através de um jogo virtual interativo, baseado
no conteúdo lecionado em sala de aula durante o trimestre. Nos dias atuais, dispor de
métodos de ensino virtual, é mais uma forma de ampliar de modo não convencional a
fixação do aprendizado. Nossos jovens estão cada vez mais virtualizados, a ponto de
termos que gradativamente nos aprimorar e aderir a tais ferramentas de ensino.
Utilizando esta linha paralela, usaremos o jogo sistemados, que dispõe da mais nova
tendência desse meio, um mix de perguntas e respostas interativa.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
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A atividade foi realizada com alunos das turmas 105, do 1º ano do ensino
médio; e com alunos da turma 203 do 2° ano do ensino médio. Realizada no período da
tarde do dia 06 de novembro de 2015, na E.E.E.M João Pedro Nunes.
A aplicação do jogo ocorreu em sala de aula com ambas as turmas, que ficaram
reunidas em uma única sala. Primeiramente, o jogo e suas regras foram apresentados
aos alunos, porém pelo fato do jogo ser baseado em outro muito popular nas redes
sociais (Perguntados), já havia um conhecimento prévio de como a atividade ocorreria.
Os alunos foram divididos em dois grupos, referente as suas respectivas turmas. Por
ordem aleatória cada grupo mandava um representante para responder as questões.
De acordo com o desenvolvimento das perguntas, o jogador podia obter a ajuda
de seus colegas de equipe para responder as questões. Se a alternativa estivesse correta,
a equipe preenchia o círculo de pontos, referentes ao jogo. Ao acertar quatro questões
consecutivas, a equipe escolhia um dos 4 mascotes/troféus. A equipe vencedora foi a
que completou o número de mascotes.
Após completar o primeiro circuito de perguntas, as questões foram revisadas e
explicadas minunciosamente, com o objetivo de dialogar entre os grupos o porquê de
cada alternativa. O grupo que soubesse responder e, ainda, explicar a questão pontuava,
assim como também poderia retirar pontos da equipe adversária. As questões que os
discentes não sabiam, foram respondidas pela a professora supervisora e bolsista ID,
com o objetivo de sanar dúvidas sobre o conteúdo.

Figura 1: alunos de ambas as turmas, 105 e 203,
do1° e 2° ano do ensino médio, da E.E.E.M João
Pedro Nunes, juntamente com a bolsista ID
desenvolvendo a atividade.
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Figura 2: alunos de ambas as turmas, 105 e 203,
do1° e 2° ano do ensino médio, da E.E.E.M João
Pedro Nunes, com o troféu do sistema endócrino
(chamada informalmente de “Endocrina”).

Figura 3: Discentes das turmas 105 e 203, do1° e 2°
ano do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes,
preenchendo o círculo de pontuação após acertar as
questões.

Figura 4: Educandos da turma 105, do1° ano do
ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes,
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exibindo o troféu do sistema dos sentidos, após vencer
uma rodada.

Figura 4: alunos de ambas as turmas 100 e 203 do1° e
2° ano do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes,
juntamente com a professora supervisora e a bolsista ID,
reunidos com todos os troféus na finalização do jogo.

AVALIAÇÃO
As turmas participantes do jogo estiveram ativas no desenvolver da atividade, o
jogo foi bem aceito. Os alunos utilizaram-se das regras e macetes do jogo perfeitamente.
O tempo disposto foi bem utilizado no desenvolver da prática. Houve uma saudável
competição, porém com muita cordialidade e coleguismo. A professora supervisora
auxiliou continuamente da atividade, os alunos interagiram entre si, proporcionando
uma cumplicidade.
O jogo foi bem aceito pelos alunos, toda a programação da atividade decorreu
sem imprevistos. De um modo geral todas as etapas foram cumpridas nos limites
impostos. Os alunos interagiram e se divertiram com a atividade proporcionada.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HALPERN, Bruce P.. 2002 Sistemas do Corpo Humano. Editora TLC Family
MATTES, Richard D..2009. Corpo Humano 8° edição. Editora Reviews
KAUFMANN K. ISACC B. Enciclopédia do corpo humano. 2° edição. Editora
Guanabara.

INTERVENÇÃO
Teste Vocacional
Por: Alice Lemos Costa
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CONTEXTUALIZAÇÃO
Durante algum tempo os testes psicológicos eram utilizados como a principal
ferramenta em processos seletivos profissionais ou para a indicação de carreiras e
cargos. Os resultados nos testes eram utilizados para “encaixar” os indivíduos às
ocupações apropriadas para cada perfil. Hoje em dia o mercado de trabalho está muito
mais complexo com enorme diversidade de cursos e profissões. Atualmente, na
Orientação Profissional, temos uma série de metodologias e instrumentos disponíveis
para auxiliar o processo do orientando. Os testes são mais um desses instrumentos e são
utilizados de acordo com as necessidades e objetivos do orientador.
Os testes são utilizados como uma ferramenta auxiliar e de forma alguma
restringem ou determinam a escolha de uma profissão específica. O teste é um
instrumento capaz de abrir um canal de comunicação e reflexão sobre a escolha
profissional. A partir de seus itens e de seus resultados podemos abordar vários aspectos
da personalidade e dos interesses de um jovem. Nesse sentido, a utilização dos testes
vem enriquecer o processo de Orientação Profissional e não resumi-la a aplicação e
leitura de resultados. Apenas a aplicação de um teste não é suficiente para concluir uma
escolha profissional.
Os resultados dos testes devem ser compreendidos a partir de uma análise mais
ampla do jovem e de sua escolha, considerando todos os aspectos da vida profissional
abordados durante o processo de orientação.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
O objetivo da orientação vocacional não é dizer ao estudante qual a profissão
certa a escolher, mas sim orientar, de acordo com as características e personalidades de
cada indivíduo, profissões e áreas de possível interesse do estudante. Esclarecer dúvidas
pessoais sobre sua colocação e forma de interação, melhorar o raciocínio lógico para
uma projeção do futuro, de modo a imaginar um meio ainda não vivenciado
plenamente.

Ativar um processo de auto conhecimento, liberando uma auto reflexão

pessoal sobre si mesmo, do que gosta e o que pretende fazer. Buscar testar os interesses
e aptidões a fim de indicar uma ou mais possíveis vocações.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Conhecer seus aspectos pessoais,



Ligar estilo de vida a profissões afins,



Relacionar o seu cotidiano e maneiras de conduzi-lo em relaçãsao trabalho,



Compreender o funcionamento do mercado de trabalho,



Entender as possibilidades contínuas de mudanças sociais e pessoais,



Conhecer meios de trabalho efetuados por cada profissão.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método de implantação da intervenção será através de uma introdução do que
é um teste vocacional, e após será aplicado o teste. O teste consiste em perguntas
relacionadas a tipos de personalidade, estas questões salientam fatos e atitudes tomadas
por tipos determinados de índoles. Conforme os alunos passam pelas perguntas, acabam
determinando as situações mais propícias, tomadas por eles. A capacidade de se projetar
em experiências e saber quais decisões tomar, já vem relacionada no cotidiano. Cada
atitude que tomamos reflete nosso caráter pessoal, uma identidade única e pessoal de
cada indivíduo.
A partir dessas decisões é possível relacionar aspectos determinados de profissões
específicas, assim comparando-as com o caráter individual. Para cada profissão temos
um aspecto, tanto pessoal como profissional que destaca o indivíduo do meio. Ter prazer
na área profissional está altamente relacionado ao sucesso. Estudar determinadas áreas e
trabalhar futuramente nelas, custa tempo, muitas vezes indeterminado, onde ficar preso,
fazendo o que não gosta, acarreta em um indivíduo frustrado.
O teste será aplicado a partir de slides (listados no Anexo II). Junto com o teste os
alunos receberão uma folha rascunho para anotações, a folha (disposta no Anexo I) é
individual. Conforme o decorrer da atividade os alunos poderão esclarecer e tirar
dúvidas sobre a atividade proposta.
De acordo com cada resposta efetuada pelo aluno, referente a escolhas das
opções dispostas, haverá o calculo das alternativas. Conforma alternativa escolhida mais
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vezes, o aluno poderá perceber, de acordo com as listas de profissões que mais se
encaixam com as respostas, uma possível vocação profissional.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
A atividade foi realizada com 21 alunos da turma 301, do 3º ano do ensino médio;
e com 26 alunos da turma 302 do 3° ano do ensino médio. Realizada no período da
manhã do dia 17 de novembro de 2015. Após foi realizada com 13 alunos da turma 300
do 3º ano do ensino médio; e com 17 alunos da turma 303 do 3° ano do ensino médio;
realizada nos períodos da manhã do dia 24 e tarde do dia 27 de novembro de 2015, na
E.E.E.M João Pedro Nunes.
Os alunos tiveram uma explicação oral do que é um teste vocacional,
salientando que não é algo obrigatório, mas sim para um conhecimento mais amplo das
profissões. A apresentação do teste divulgou sua fonte e métodos de persuasão. As
perguntas eram de múltipla escolha, simples e aplicáveis no cotidiano real dos
indivíduos, buscando uma aproximação com suas personalidades e modo de agir.
As perguntas foram respondidas individualmente com o auxílio da folha
rascunho. As dúvidas de cada pergunta foram sanadas conforme surgiam. Após todas as
perguntas serem respondidas, os alunos somaram suas questões e descobriram quais
profissões se encaixavam mais com suas personalidades. De acordo com o decorrer da
atividade sempre era relembrado que as profissões dispostas no teste, são todas em
aspectos resumidos e que existem mais profissões afins. Foi fortemente repetida a
importância de estudar e se aperfeiçoar nas profissões dispostas, com o intuito de aguçar
a entrada dos alunos do ensino médio para o nível superior. E também que esta era
apenas uma sugestão de vocação.
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Figura 1: Alunos da turma 301, do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, respondendo as questões do teste
vocacional.

Figura 2: Alunos da turma 301, do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, revisando dúvidas sobre as questões
dispostas pelo teste.
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Figura 3: Alunos da turma 301, do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, expondo quais questões entre as
alternativas A,B,C e D, tinham respondido com mais frequência.

Figura 4: Alunos da turma 302, do 3° ano do ensino médio, da E.E.E.M
João Pedro Nunes, fazendo a leitura de questões do teste vocacional.
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Figura 5: Alunos da turma 302, do 3° ano do ensino médio da
E.E.E.M João Pedro Nunes, levantando a mão para mostrar para os
colegas, quem se identificou melhor com cada profissão.

Figura 6: Alunos da turma 303 do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, observando as alternativas e discutindo
em grupo as opções relatadas no teste vocacional.
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Figura 7: Alunos da turma 300 do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, dialogando sobre os resultados do teste
vocacional, e expondo quais profissões tiveram mais afinidades.

AVALIAÇÃO
Os alunos desenvolveram perfeitamente a atividade proposta, entendendo o seu
objetivo, que é de apenas ajudar a conhecer profissões existentes. Foram estimulados a
buscar, após formados, o estudo a nível superior, para melhor desenvolver suas
qualificações profissionais.
O tempo estabelecido foi completamente utilizado, e o período entre as questões
foi suficiente para as suas respostas. Houve auxílio e compreensão dos professores de
ambas as turmas, participando e atuando na aplicação do teste vocacional.
Todas as etapas da atividade foram concluídas com êxito, sem haver nenhuma
interferência externa ou interna. No geral os alunos demostraram gosto pela atividade
proposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SIDNEY O. Profissões do Futuro. Editora Saraiva, 2011.
Ministério da Educação (Mec).Site disponível em: Fonte: http://enem.inep.gov.br/enem.php .
Em 04 de Novembro 2015.
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Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 | Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996
Robins,RW, e John, O.P. A busca da Auto Percepção. 2ª edição v12. Em H. Hogan, J.Johnson, e
S. Briggs. Tradução editora Ativa. Agosto 2006.

ANEXO I

TESTE VOCACIONAL E.E.E.M João Pedro Nunes 2015
NOME:_________________________________________TURMA:______________
DATA:___/____/____
TELEFONE:__________________________________
RASCUNHO
A)________________________________________________________TOTAL:_____
B)________________________________________________________TOTAL:_____
C)________________________________________________________TOTAL:_____
D)________________________________________________________TOTAL:_____

INTERVENÇÃO
O Mosquito Aedes aegypti
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Atualmente no Brasil, passamos por um agravante relacionado a saúde pública, a
transmissão de doenças pelo mosquito Aedes aegypti. O modo de como estas doenças
vem se alastrando, não somente no Brasil mais também em outros países, vem
alarmando nações. Em um curto espaço de tempo estas doenças estão se multiplicando,
de modo que não há tempo suficiente para que se elabore um tratamento.
A dengue é popularmente conhecida, pelos inúmeros casos de sua ocorrência e
seus típicos sintomas. O Zika Vírus e a Chikungunya, no momento não possuem
tratamento, seu surgimento em regiões urbanas é recente e ainda encontra-se em fases
de estudos. Por anos estas doenças se limitaram apenas a regiões silvestres, ainda
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ocorriam casos, em uma escala muito inferior. A Febre Amarela também já conhecida
possui vacinação na rede pública de saúde, pessoas que viajam para regiões de risco são
vacinadas, sua duração é longa, a proteção se estende por até dez anos após a aplicação
da vacina.
O mosquito se adapta muito bem as áreas urbanas. O homem produz o ambiente
ideal para que o mosquito se alimente, procrie e transmita doenças. O acúmulo de água
é frenético, o lixo que desenvolvemos não é devidamente descartado, por isso está
sendo muito difícil controlar o aumento populacional desta espécie. Nas épocas mais
quentes do ano, a temperatura é propícia para que o mosquito se desenvolva facilmente,
o governo está trabalhando continuamente para que haja uma redução em massa do
mosquito, porém o mesmo se multiplica muito mais rápido do que a ação do homem. O
Aedes aegypti não é apenas mais um mosquito, é um vetor que causa a morte de milhões
de seres humanos.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
Desenvolver o conhecimento básico sobre o mosquito Aedes aegypti, seu modo
de vida, alimentação e desenvolvimento. Qual a origem e para onde ele se desloca,
ressaltando seus habitats preferidos, com ênfase em pesquisas e estudos apropriados. A
anatomia do mosquito em detalhes, como forma de reconhecimento de um indivíduo.
Detalhar o ciclo de vida do mosquito e especificar sua procriação, assim será possível
criar barreiras contra o mesmo, evitando desenvolver um ambiente propício a sua
multiplicação. Abordar as principais doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti,
como forma de profilaxia e tratamento disponíveis em nosso país, ressaltando seus
sintomas para que haja um conhecimento mais amplo dentro da população, permitindo
um rápido diagnóstico e busca por serviços especializados. Expor assuntos polêmicos,
como o caso da microcefalia, que pode ser causada pelo Zika vírus, supostamente
quando infectada, a mãe repassa o vírus diretamente para o feto em formação.
Explicar de maneira fácil e de simples aplicação formas de prevenção contra o
mosquito, ajudando a população a desenvolver habilidades que serão aplicadas em seu
cotidiano. Falar sobre o que os pesquisadores estão trabalhando, na tentativa de diminuir
a proliferação desta espécie. Esclarecer dúvidas, discutir em conjunto soluções para
problemas individuais sobre áreas de manifestação do mosquito. Buscar alertar e instruir
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a população em geral, sobre todos os aspectos importantes do ciclo de vida mosquito
Aedes aegypti, pois é um assunto de ampla proporção em saúde pública.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS








Compreensão sobre o assunto abordado;
Formulação de ideias e soluções sobre este contexto;
Raciocínio lógico como arma de combate contra o mosquito;
Elaboração de técnicas que acabem com a proliferação do Aedes aegypti;
Compreender o ciclo de vida do mosquito e seu comportamento;
Conhecer os sintomas e reações que fazem parte do ciclo de doenças transmiti-



das por este vetor;
Estudar casos como fonte de pesquisa para o assunto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste momento crucial para a população em geral, repassar o conhecimento
sobre o vetor responsável pela proliferação de doenças graves que afetam o ser humano,
torna-se uma forma de combate contra o mosquito Aedes aegypti. Disseminar o
conteúdo retirado de fontes confiáveis, com o intuito de esclarecer e sanar dúvidas dos
educandos.
O modo de exposição escolhido para abordar este assunto, será por meio de uma
palestra visualmente rica em conteúdos na forma de slides. Onde os alunos poderão, não
apenas visualizar, mas contextualizar todo o conteúdo. Conforme o assunto for inserido
contexto, haverá o espaço para que se possam elaborar perguntas, dúvidas e sugestões
sobre o conteúdo. Proporcionando um ambiente de esclarecimento leve, porém
preocupado com a atual situação de nosso país. Como este assunto abrange
indiscriminadamente todos em nossa comunidade, os educandos poderão atuar como
multiplicadores. O que poderá ser um meio forte de ação contra o aumento populacional
deste mosquito que transmite doenças que podem causar a morte. O diálogo é a melhor
solução para todo e qualquer problema vivenciado em uma comunidade, seja ela
pequena ou grande, como é a comunidade humana. Devemos agir, fazer a nossa parte e
ajudar o próximo a fazer o dele, pois a falta de ação poderá levar a um massivo aumento
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do Aedes aegypti causando assim a disseminação de doenças que não possuem cura
específica.
Após o termino desta fase direcionada a palestra, convidaremos todos os
envolvidos para que saiam do local, agora com o prévio conhecimento já estabelecido
sobre o assunto, poderão visualizar e acabar com possíveis focos existentes em seu
ambiente. Assim não só dialogaremos, mas também agiremos contra o Aedes aegypti.

REGISTRO
A atividade foi realizada com 20 alunos da turma 5°C, 17 alunos da turma 5°B
e com 22 alunos da turma 4°B do ensino fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes.
Ocorreu nos dias 10 e 11 de Março de 2016, no período da tarde, em sala de aula.
Os alunos participaram de uma palestra sobre o assunto em destaque do
momento, o mosquito Aedes aegypti. Visando trazer para o meio escolar temas
fundamentais para o seu amplo entendimento, abordando aspectos específicos como:
quem é o mosquito; onde ele vive; do que se alimenta; seus hábitos de vida; como
reconhecer possíveis focos e como acabar com áreas de procriação; doenças
transmitidas pelo mosquito e seus sintomas; como prevenir e combater este mosquito.
Buscando agregar o conhecimento que está sendo passado para a comunidade escolar
pelas fontes governamentais, como forma de auxiliar e explicar pontos cruciais deste
assunto de calamidade pública.
O objetivo da palestra foi retirar dúvidas e orientar corretamente os alunos
sobre este conteúdo, buscando com esta finalidade a disseminação deste tema para a
comunidade. A gravidade da situação atual é alarmante e requer o amplo conhecimento
para o combate contra o mosquito Aedes aegypti, pois como as doenças transmissíveis
por esta espécie não possuem tratamento, o único modo de combate é ajudar na
prevenção e extermínio de possíveis criadouros.
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Figura 1. Alunos da turma 5°C, do quinto ano do ensino
fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes, juntamente com a
professora Andrea, após a palestra.

Figura 2. Alunos da turma 5°B, da turma do quinto ano do ensino
fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes, juntamente com a
bolsista ID no decorrer da palestra.
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Figura 3. Alunos da turma 4°B, do quarto ano do ensino
fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes, unidos após o término
palestra, contando com a presença da professora Cláudia.

AVALIAÇÃO
No espaço programado foi possível ouvir relatos reais sobre este tema e
também retirar dúvidas de como é possível agir para acabar com este mosquito, que nos
dias atuais preocupa a comunidade escolar. Pode se esclarecer corretamente todas as
doenças e seus sintomas, junto com a porcentagem de que como elas se espalham no
Brasil. Os alunos participaram ativamente da atividade proposta, perguntando,
questionando e relatando todos os aspectos e dúvidas sobre o conteúdo.
O tempo de palestra pôde ser bem aproveitado, pois todos os alunos
participaram ativamente. Por ser um assunto publicado na mídia e redes sociais os
alunos apresentaram bastante interesse no tema.
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INTERVENÇÃO
O Ciclo das Rochas
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Nosso planeta, a Terra, é constituído por camadas dispostas por toda sua
continuidade lateral, cujas interações conduziram ao aparecimento dos diferentes
ambientes e ao desenvolvimento e sustentação da vida, como hoje a conhecemos. Na
litosfera são encontrados os constituintes da Terra sólida, isso é, os minerais, as rochas e
os corpos de rochas. Minerais são sólidos naturais e cristalinos, resultantes da interação
de processos físico-químicos em ambientes geológicos. São essencialmente formados
por processos inorgânicos e possuem composição química definida, sendo encontrados
naturalmente na crosta terrestre. Já as rochas são agregados naturais formados de um ou
mais minerais.
Não é necessário que o material seja consolidado ou litificado, para ser
considerado rocha. Por exemplo, a areia da praia é rocha não consolidada, pois
representa um corpo independente, formado por agregados naturais de vários grãos
minerais, dentre outros materiais. Existem três tipos básicos de rochas, ou seja, as
rochas magmáticas ou ígneas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. As
rochas magmáticas e metamórficas compõem cerca de 95% do volume total de rochas
do planeta, com as sedimentares englobando os 5% restantes. As rochas fornecem
importantes informações sobre fenômenos que ocorreram no passado da Terra e que
moldaram nosso planeta.
Trabalhar este conteúdo é de ampla importância, ressaltando que são processos lentos e
que não percebemos em nosso cotidiano. As formações rochosas que nos cercam e que
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são possíveis de se observar a olho humano possuem milhões de anos, sendo assim,
entender como é possível sua formação nos proporciona o conhecimento do planeta em
que vivemos.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS


Aguçar a curiosidade e o raciocínio lógico dos alunos, de modo que consigam interligar os três processos de formação do ciclo das rochas;



Compreender que um sistema esta inteiramente ligado com o outro, podendo ser reversível se adentrarem por uma específica via tectônica;



Desenvolver o conhecimento real dos tipos rochosos de nosso planeta,
por ações concretas de visão e toque, de acordo com as rochas que serão
expostas.



Trabalhar de uma maneira divertida e espontânea os pontos interligados
ao conteúdo, de forma com que todos possam revisar o conteúdo explicado;



Reconhecer estruturas e formações rochosas colocadas na forma de perguntas, com opções corretas e erradas, dando ao aluno o livre arbítrio
para escolha;



Trabalhar sob pressão na forma de um jogo de perguntas e respostas,
onde a forma correta de responder soma pontos para uma equipe.

PROCEDIMENTO MÉTODOLÓGICO
Os alunos serão levados ao laboratório de ciências, onde ocorrerá a aula. Todo o
material utilizado para a aula será disponibilizado no local da realização da aula.
A aula será dividida em duas etapas, a primeira etapa será teórica, onde os
alunos terão por intermédio dos slides todo o conteúdo exposto sobre os processos de
formação dos ciclos rochosos. Nesta etapa poderão visualizar por intermédio de fotos
reais e sistemas integrados 3D todos os elementos fundamentais destes processos.
Receberão uma folha, disponibilizada no (anexo I), com todo o conteúdo dos slides,
para que anexem em seus cadernos, visando estudos futuros.
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Juntamente com esta etapa, será feito o contato dos alunos com diferentes tipos
rochosos, conforme adentra o conteúdo teórico e fotos de determinado ciclo, os alunos
poderão pegar, apalpar, sentir e visualizar as diferentes formações rochosas, derivadas
de processos diversificados. As rochas utilizadas para esta fase são do acervo
laboratorial da escola, que possui uma riqueza em material deste assunto abordado.
A segunda etapa da aula será o jogo “o ciclo das rochas”, tendo por base
funcional os três tipos de formações dos ciclos rochosos. É um jogo de tabuleiro único,
em tamanho proporcional para toda a turma, possui três peões, onde cada peão
corresponde a uma determinada formação rochosa. A turma será dividida em três
grupos, cada grupo ficara com um tipo de rocha, ígnea/magmática, sedimentar ou
metamórfica; tendo a seu dispor perguntas referentes ao assunto. Cada grupo jogará
com o intermédio de um dado, onde de acordo com a sorte irá expor a quantidade de
casas a serem avançadas ou recuadas. Conforme as perguntas são respondidas
corretamente, o grupo continua como percursor da rodada. Assim que a equipe errar,
passa a vez para o outro grupo e assim sucessivamente.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS





Entender a importância dos ciclos rochosos para a formação de nosso planeta;
Compreender como são formados os três tipos de ciclos rochosos;
Trabalhar em equipe sob pressão (tempo e nível de pontuação);
Visualizar e utilizar o tato para perceber as mudanças estruturais, das diferentes





rochas;
Assimilar o tipo de material trabalhado com o conteúdo teórico repassado;
Utilizar o jogo como recurso para sanar dúvidas;
Realizar ações motoras tanto para o manuseio das rochas, quanto para participa-



ção no jogo;
Conseguir finalizar ao final da atividade o reconhecimento básico dos três tipos
de rochas disponíveis em nosso planeta, rochas ígneas/magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas.

REGISTRO
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A atividade ocorreu entre os dias 28 e 29 de Março, desenvolvida com 16 alunos
da turma 9ºC, do nono ano do ensino fundamental, e com 19 alunos da turma 9º D, do
também do nono ano do ensino fundamental. Foram atendidos com a mesma atividade,
do 1º ano do ensino médio: 18 alunos da turma 102, 17 alunos da turma 103;do segundo
ano do ensino médio: , 26 alunos da turma 203 e 22 alunos da turma 204. Realizada na
E.E.E.M João Pedro Nunes.
As turmas foram levadas ao laboratório de ciências da escola, onde ocorreram
todas as atividades relacionadas à intervenção. Primeiramente os alunos obtiveram uma
introdução do conteúdo, por visualização de slides, onde todo o material foi
disponibilizado em uma folha, que os alunos anexaram em seus cadernos. Durante a
explicação os alunos puderam pegar, apalpar e visualizar todos os tipos de rochas
dispostas em cima da mesa e que constavam da explicação. Diferenciaram rochas ígneas
ou magmáticas de rochas sedimentares e metamórficas, fazendo uma distinção e
demostrando compreensão dos diferentes processos de formações rochosos.
Completando as etapas entramos na segunda e ultima fase de intervenção, onde
após toda a introdução teórica e a presença do material rochoso, disposto para os alunos,
iniciamos o jogo ciclo das rochas. O jogo é composto por um único tabuleiro, três
peões, um dado e 30 cartões respostas (10 para cada peão). Toda a turma se uniu em
torno das mesas, que foram juntadas de forma única, mesmo sentados em um grande
grupo, se dividiu-se três sub-grupos; o grupo verde: representando rochas metamórficas,
o grupo azul: representando rochas sedimentares e o grupo vermelho: representando
rochas ígneas ou magmáticas.
Cada grupo jogou uma vez o dado, a ordem dos jogadores deu-se pela
numeração decrescente, de acordo com os resultados obtidos nesta rodada. A seguir
conforme cada sub-grupo jogava, era necessário que, acertassem as perguntas, para
pudessem continuar na jogada. Quando havia erros, a rodada passava para o grupo
seguinte. O auge destas perguntas, não era somente acertar ou errar, mais sim revisar o
conteúdo repassado e sanar dúvidas insistentes. O fato de as perguntas serem expostas
para todos, a ao meu ponto de vista foi muito produtivo. O jogo estendeu-se ate termos
o primeiro, segundo e terceiro lugar.
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Figura 01. À esquerda, alunos da turma 203 (2º anodo ensino médio), ao centro alunos da turma 204 (2º
ano do ensino médio). À direita alunos do 9ºC (9º ano do ensino fundamental), em conjunto com a
bolsista ID; recebendo explicações e trabalhando com o material rochoso, disponibilizado no laboratório
da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02. À esquerda alunos das turmas 102 e 103 ( 1º ano do ensino médio), em conjunto com a
professora de geografia e a bolsista ID, ao centro alunos da turma 203 (2º ano do ensino médio), e à
direita alunos da turma 204, (2º ano do ensino médio); recebendo explicações do conteúdo através de
slides, pela bolsista ID, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 03. À esquerda, alunos da turma 204 (2º ano do ensino médio), ao centro alunos da turma 9ºC
(9º ano do ensino fundamental), e à direita alunos do 9ºD (9º ano do ensino fundamental), em conjunto
com a bolsista ID; efetuando etapas em grupo do jogo ciclo das rochas, no laboratório de ciências da
E.E.E.M João Pedro Nunes.
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Figura 04. À esquerda alunos das turmas 102 e 103 (1° ano do ensino médio) em conjunto com a
bolsista ID , ao centro alunos da turma 204 (2° ano do ensino médio), e a direita alunos da turma 203
(2° ano do ensino médio); efetuando etapas de perguntas e respostas do jogo o ciclo das rochas. No
laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

AVALIAÇÃO
Todas as seis turmas que efetuaram as atividades, participaram ativamente da
intervenção, comportando-se e respeitando as etapas propostas. Houve a utilização
correta do tempo programado, e o jogo pode ser estendido até o término dos períodos de
aulas. Os alunos mostraram bastante interesse ao manusear as rochas, prestando atenção
e efetuando perguntas sobre suas conformações e formas morfológicas diversificadas.
Ao meu ponto de vista pessoal, o jogo não somente foi divertido como pode
esclarecer dúvidas. Quando havia respostas erradas nas fases do jogo, a sua correção era
feita pela bolsista ID, porém quando algum aluno de outro sub-grupo sabia corretamente
a resposta, este por sua vez era quem a efetuava. O jogo mesmo sendo praticado em
apenas um tabuleiro, foi bem distribuído e construiu um grande grupo, que se auto
auxiliava quando necessário.
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ANEXO I
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O ciclo das rochas
Rochas são agregados naturais formados de um ou mais minerais, os minerais por sua
vez são sólidos formados por átomos organizados tridimensionalmente, sendo assim os
minerais são os principais constituintes das rochas. A cristalização destes minerais ocorrem por
processos físico-químicos em ambientes geológicos.
Os ciclos formadores de rochas são divididos em três:
 ROCHAS SEDIMENTARES:
As rochas sedimentares são formadas por processos superficiais com deposições de
sedimentos, formam 5% do volume total do planeta. Este ciclo age depois que as rochas
formadas no interior da crosta ficam expostas na superfície, em áreas de acumulação de
sedimentos como: continentais, costeiras e marinhas. Uma das principais características das
rochas sedimentares é seu grau de granulação, tendo como processo de formação duas
formas:
• COMPACTAÇÃO: Como resultado da compactação, os sedimentos perdem água e diminuem de volume.
• CIMENTAÇÃO: Ao atingir maiores profundidades, os sedimentos entram em contato
com águas subterrâneas, os minerais são dissolvidos e se cristalizam, preenchendo os
poros deixados pelos grãos de sedimento.
 ROCHAS ÍGNEAS OU MAGMÁTICAS:
Todas as rochas que se formam pela solidificação de rochas fundidas (magma).
Possuem dois métodos de formação:
• Extrusivas: a solidificação do magma se dá na superfície, em um curto período de tempo.
•
Intrusivas: a solidificação do magma se dá em profundidades consideráveis, em um
longo período de tempo.
Algumas vezes, o resfriamento do magma é tão brusco que não permite a formação de
cristais, gerando sólidos na forma de vidros. A Pedra-pomes é uma rocha vulcânica de
resfriamento rápido, apresenta bolhas de gases que se formam no processo de
arremessamento. Rochas ígneas de granulação grossa são muitas vezes encontradas dentro
de pacotes formados por outras rochas. Nesses casos, a lenta solidificação permite a formação
de cristais maiores.
 ROCHAS METAMÓRFICAS:
São aquelas que sofrem ação de pressão e temperatura, o arranjo de seus
componentes determina uma orientação ou paralelismo de seus minerais. Derivadas de rochas
já pré-existentes, sofrem o metamorfismo. Neste caso sua formação ocorre na forma sólida.
Dividindo-se em dois métodos:
• Sedimentares: Apresentam folhetos em camadas.
• Ígneas: Alinhamento de minerais com estruturas cristalinas.
Podem apresentar fusão com minerais mudando sua forma, agregando cubos e
esferas.

INTERVENÇÃO
Densidade de Fluídos
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
No nosso cotidiano são inúmeros os acontecimentos que desconhecemos suas
causas, são situações simples que passam despercebidas ou que não apresentamos
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interesse em desvendá-las. Todo material possui sua densidade, que é a massa por
unidade de volume de uma substância. O cálculo da densidade é feito pela divisão da
massa do objeto por seu volume, isto é, a densidade existe para determinar a quantidade
de matéria que está presente em uma determinada unidade de volume. A densidade dos
sólidos, líquidos e gases é expressa em gramas por centímetro cúbico (g/cm3).
Ver os movimentos dos fluídos é essencial para uma compreensão e
entendimento deste conteúdo tão complexo. Por fluído, entende-se a matéria em
condições de exibir movimento relativo entre as partes que a compõem. Gases e
líquidos são exemplos de fluídos. Os fluídos têm a forma do recipiente que ocupam e,
portanto, não mantêm a forma. Quando estão sob a ação de forças e pressões, sua
tendência é o escoamento com facilidade.
O fato de que os seres vivos estão sobre a superfície da Terra, e que estão sobre
ação constante de uma pressão, faz com que sejamos submetidos instantaneamente a
fatores físicos fenomenais. Essa pressão decorre do fato de estarmos submersos dentro
de um fluído que é uma mistura de gases. Essa mistura de gases que envolvem a Terra é
a atmosfera. Por isso, a pressão desse fluído é conhecida como pressão atmosférica.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Trabalhar com a construção de experimentos voltados á densidade de fluídos,
gasosos e Líquidos. Farão suas observações e questionamentos sobre os fenômenos
presenciados. Desenvolverão o raciocínio lógico e lúdico, de modo que possam
assimilar o contexto de densidade de fluidos a forças e acontecimentos diários, bem
como fenômenos propostos pelo homem e pela natureza.
Será proposta a habilidade de trabalhar em equipe, dialogar e questionar linhas
de raciocínio expostos pelos colegas.
O objetivo principal desta intervenção será proporcionar um experimento que
auxilie o aluno, para que ele consiga trabalhar o conteúdo direcionado, de modo que
possa assimilar o que não pode ser visto, como no caso da pressão atmosférica atuante
sobre os fluidos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
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Coordenação motora para efetuar as etapas propostas na construção dos experi-



mentos;
Participação e curiosidade nos questionamentos que se sucederão, de acordo



com o desenvolvimento da atividade proposta;
Trabalhar em equipe, desenvolvendo o trabalho conjunto com os colegas, respei-



tando seus pontos de vista e opiniões;
Capacitação na interlocução do conteúdo teórico visto, com o conteúdo visual



que será construído em conjunto;
Iniciativa para realizar tarefas solicitadas, de acordo com o seu grau de comple-



xidade;
Desenvolvimento de compreensão para as forças não visíveis ao olho humano,
suas ações e metodologias de atuação.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A atividade será realizada no laboratório de ciências da escola, os alunos
receberão o conteúdo teórico que será lecionado em aula em uma folha disponível no
anexo I. Com o auxílio do material didático (data show), será possível uma visualização
de todo o conteúdo do anexo I em slides. Os slides serão enriquecidos com figuras
ilustrativas de fenômenos físicos relacionados à densidade de fluídos líquidos e gasosos.
Após a introdução teórica do conteúdo, os alunos serão divididos em grupos de
até 3 integrantes, para a iniciação da construção experimental, que será dividida em
duas etapas:
A primeira etapa será o experimento de densidade de fluídos gasosos, o material
gás carbônico, obtido pela queima de papel será disponibilizado para montagem do
experimento. Os alunos farão a montagem e visualizarão o comportamento de gases em
uma atmosfera restrita. Nesta fase será necessária a utilização de fogo, portanto os
experimentos ocorrerão em sequências ministradas pela bolsista ID, onde somente ela
manuseará o elemento fogo.
A segunda etapa será o experimento de densidade de fluídos sólidos e líquidos,
onde os alunos receberão todo o material necessário, como água, azeite e sal. Farão
gradativamente a montagem das etapas do experimento, onde será acrescentada água a
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um Becker; após azeite e na sequência o sal, de forma orientada pela bolsista ID. Nesta
última etapa poderão visualizar a ação destes dois fluidos quando trabalhados em
conjunto.
Encerrando assim as etapas mencionadas acima, os alunos responderão as
perguntas dispostas no final da folha anexo I, para sanar dúvidas. A correção das
perguntas ocorrerá em conjunto, após um tempo determinado para a sua resolução.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
A atividade ocorreu no dia 29 de Março, com 18 alunos da turma 204, do 2º ano
do ensino médio, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes. Houve a
participação da professora titular da turma, da disciplina de Física, em conjunto com a
bolsista ID na atividade.
A intervenção foi dividida em três etapas: a primeira foi uma introdução teórica
sobre o conteúdo, através de slides, todo o conteúdo foi disponibilizado em uma folha,
onde os alunos anexarão junto ao caderno. Com o auxilio dos slides os alunos poderão
visualizar fotos e figuras da aplicação de densidade de fluidos, utilizadas na vida real.
Houve uma contextualização do conteúdo com assuntos referentes ao cotidiano, para
que os alunos criassem uma ligação da percepção da densidade em suas vidas.
A segunda etapa, houve a construção do primeiro experimento, o material foi
disponibilizado para os alunos de acordo com a etapa proposta, o elemento fogo foi
manuseado apenas pela bolsista ID. O experimento baseava-se no controle do gás
carbônico dentro de uma atmosfera controlada e reduzida, em nosso caso, usamos a
garrafa pet para proporcionar este ambiente. O gás carbônico desce para o fundo da
garrafa, contra a força da gravidade, pelo fato de ser mais denso que o ar, demostrando
assim que a densidade de um fluído lhe dá identidade comportamental em relação ao
meio.
Na terceira a última etapa da intervenção, construímos o segundo experimento,
onde os matérias foram disponibilizados para que os alunos efetuassem sua elaboração.
Em um recipiente os alunos juntaram água, largaram lentamente o azeite, visualizando
que as partículas de azeite não se misturam com a água. Mesmo chegando até o fundo
do recipiente o azeite sobe, pois é menos denso que a água. Quando as misturas estavam
completamente separadas, os alunos acrescentaram uma colher de sal no recipiente. O
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resultado foi uma reação borbulhante do azeite, quando o sal acrescentado em uma alta
quantidade, mais denso do que os outros elementos, carrega consigo o azeite para o
fundo, desesperadamente as partículas de azeite sobem borbulhando para a superfície da
água.

Figura 01. Alunos da turma 204 (2º ano do ensino médio), recebendo a
explicação (teoria) do conteúdo densidade, pela bolsista ID, no laboratório de
ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02. Alunos da turma 204 (2ºano do ensino médio), efetuando em
conjunto com a bolsista ID a etapa com elemento fogo, para a visualização
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da cascata de gás carbônico na garrafa pet, no laboratório de ciências da
E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 03. À esquerda o material utilizado pelos educandos para elaboração do experimento 2, sobre densidade
de fluídos. Ao centro os alunos da turma 204 (2º ano do ensino médio), efetuando a etapa do sal e à direita os
alunos em parceria com a bolsista ID, efetuando a etapa do azeite, no laboratório de ciências da E.E.E.M João
Pedro Nunes.

AVALIAÇÃO
Os alunos participaram ativamente da explicação teórica, efetuando perguntas
sobre o conteúdo, após conseguiram desenvolver e construir os dois experimentos
propostos. Houve no momento da construção do experimento 1 de densidade de gás
carbônico a construção em conjunto com a bolsista ID, pelo fato do elemento fogo ser
apenas manipulado pela mesma.
No segundo experimento os alunos visualizaram bem as misturas, de acordo
com o surgimento das dúvidas tanto a professora quanto a bolsista efetuarão
explicações. O tempo estipulado para as atividades foi bem utilizado, não havendo
nenhuma interrupção.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANEXO I
 Hidrostática

Densidade de Fluídos

É a parte da Física que estuda líquidos e gases sob ação de campos gravitacionais, como os que ocorrem na superfície da Terra.

 Fluídos
São substâncias que possuem a capacidade de escoar, quando submetidos a forças tangenciais.

 Pressão
É a grandeza física determinada pelo quociente de uma força, esta aplicada na área de ação desta força. De acordo com o Sistema
Internacional de pesos e Medidas, a unidade de medida é (pa).

 Pressão Hidrostática
É a medida de densidade das substâncias, sua interação e força de ação exercida sobre a matéria.

 Pressão Atmosférica
Atmosfera é a cama de gases que envolvem a superfície da Terra, ou seja, a pressão atmosférica é o peso da força que o ar exerce
sobre a superfície.



Densidade

O volume determinado por uma matéria específica, sua conformação formada a partir da força de interação e união de suas
partículas atômicas.



Princípio de Stevin

A pressão é determinada pela densidade do fluído, gravidade do fluído e profundidade do fluído.
Portanto: Pr = d.g.h



Princípio de Pascal

Em equilíbrio, líquidos e gases não podem ser comprimidos, porém se modulam de acordo com a pressão exercida
sobre eles.

 Princípio de Arquimedes
O empuxo é a força resultante exercida por um fluído sobre um corpo, ou seja, possui sentido oposto à força-peso,
causando uma determinada flutuabilidade.

Responda:
1
2

Líquidos e gases são matérias moldáveis por forças de ampla magnitude? Dê um exemplo.
A densidade de um fluído será a sua identificação comportamental, sua posição meio a outros fluídos? Dê
um exemplo.
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INTERVENÇÃO
Pressão Atmosférica e Dilatação Térmica: a Aplicação das Três Leis de Newton
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos
Mecânica Clássica, que justamente por isso também é conhecida por Mecânica
Newtoniana. Os fluídos correspondem à matéria nas suas formas líquida e gasosa, em
geral os líquidos escoam sob ação gravitacional, ocupando o volume do recipiente que
os mantém e os gases se expandem desta mesma forma.
A matéria coexiste em formas ou fases que possuem características distintas, isto
depende da distância e velocidade do deslocamento de suas partículas. Podemos simular
este deslocamento com a utilização de calor ou resfriamento, quando estas moléculas se
agitam freneticamente, podemos visualizar sua expansão. Também temos o fator de que
a atmosfera terrestre é composta por vários gases, que exercem uma pressão sobre a
superfície da Terra. Essa pressão, denominada pressão atmosférica, depende da altitude
do local, pois à medida que nos afastamos da superfície do planeta, o ar se torna cada
vez mais rarefeito, e, portanto, exercendo uma pressão cada vez menor.
Obter o conhecimento deste conteúdo é essencial para a compreensão de
fenômenos físicos importantes para existência humana, bem como fatores que
influenciam o nosso cotidiano, por exemplo: dilatação de pontes, trilhos de trem e a
resistência do vidro ao calor.

HABILIDADES A SEREMDENSENVOLVIDAS
Desenvolvimento do raciocínio lógico e lúdico para que haja uma melhor
compreensão sobre as leis de Newton, suas aplicações e formulações que regem o
planeta em que habitamos.
O foco principal é desenvolver a capacidade do aluno de reagrupar conceitos
ministrados em aula com o cotidiano. Capacidade de interligar pontes e associá-las a um
experimento real manuseado pelo aluno, buscando uma ampla fixação do aprendizado.
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A habilidade de trabalhar em equipe, dialogar e questionar linhas de raciocínio
expostos pelos colegas, para que possibilite a execução de tarefas paralelas ao conteúdo
trabalhado, de forma a desenvolver de maneira construtiva o conhecimento
especializado no contexto proposto.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS






Compreensão das três leis de Newton;
Habilidades motoras;
Direcionamento corretodo conteúdo relacionado;
Confecção de um experimento alternativo que demonstre a aplicação de desloca-





mento de moléculas;
Entender as possibilidades contínuas de mudanças do estado físico;
Efetuar trabalho em grupo sobre pressão;
Desenvolvimento de raciocínio lúdico para compreensão do conteúdo trabalhado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A intervenção ocorrerá em sala de aula, os alunos serão divididos em duplas e
receberão uma folha com o conteúdo que será trabalhado. De acordo com a leitura da
folha disposta no anexo I, será introduzido o assunto e exemplos visíveis no dia a dia.
Os alunos poderão fazer perguntas e sanar dúvidas, conforme seu surgimento.
Após a leitura e conclusão desta etapa pré-estabelecida, os alunos receberão o
material necessário para a construção do experimento, disposto no anexo I. A montagem
do experimento será dada por partes onde haverá a explicação e vinculação de sua
utilidade.
Em sequência da atividade os alunos experimentarão o equipamento e poderão
visualizar a ação das três leis de Newton, neste momento será possível a assimilação
visual de tudo que foi trabalhado em aula. O experimento poderá ser repetido mais de
uma vez, para que possa compreender o seu funcionamento.
No término da atividade, para testar o conhecimento adquirido, os alunos
responderão a três perguntas, disponibilizadas no anexo I. Assim que todos terminarem
a atividade proposta, faremos a leitura das perguntas e exposição de suas respectivas
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respostas corretas. Dúvidas poderão ser retiradas no final da atividade, pois as perguntas
serão de revisão do conteúdo visto e trabalhado na intervenção.

REGISTRO
A atividade realizada na E.E.E.M João Pedro Nunes envolveu 13 alunos da
turma 102, do primeiro ano do ensino médio; e 15 alunos da turma 204, do segundo
ano do ensino médio. Realizada no período da tarde do dia 01 de abril de 2016.
A atividade ocorreu nas duas turmas dentro sala de aula. Os alunos tiveram uma
introdução sobre as três leis de Newton, onde com o auxílio da lousa, da folha impressa
entregue aos discentes (disponibilizada no anexo I) e do experimento realizado em
duplas, obtiveram conhecimento sobre o assunto proposto. Na folha do anexo I havia
um breve resumo com exemplos do conteúdo, esta foi lida pelos alunos em conjunto
com a turma.
Conforme ocorria a leitura dos parágrafos, onde encontravam-se cada lei de
Newton, a bolsista ID colocava exemplos práticos do dia a dia em aplicações já
vivenciadas, porém ainda muitas vezes não percebidas no cotidiano pelos alunos. Por
exemplo: o fato de quando estamos dentro de um carro em movimento, o carro efetua
uma conversão para direita e o seu corpo ser pressionado para a esquerda. Ou de quando
chutamos uma bola, a velocidade em que a bola se propaga, pela força exercida pelo
chute.
Ao término da leitura os alunos iniciaram a montagem do experimento,
ocorrendo pelas seguintes etapas:
Primeiramente os alunos formaram duplas, a seguir foi disponibilizado para os
alunos os pratos plásticos descartáveis e a água. Nesta fase os pratos foram preenchidos
com uma quantidade media de água.
Por se tratar de um experimento que envolvia fogo e vidro, a bolsista ID, efetuou
o experimento individual com cada dupla, para que não houvesse nenhum acidente.
Nesta ultima fase a bolsista ID acoplou a vela no prato com água, acendeu a vela
e tapou-a com um copo de vidro. O resultado desta ação é de que a vela apaga, assim
que termina o oxigênio no copo. Temos a aplicação da 2° lei de Newton, pois: “A força
é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua
massa”. Neste ponto do experimento, enquanto a vela ainda não queimou todo
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combustível (oxigênio), não temos nenhuma força de atuação definitiva, apenas sua
formação gradual.
A seguir a vela apaga, então temos a 3° lei de Newton onde diz: “As forças
atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação.” No
instante em que se apaga a vela, diminui-se a pressão interna do copo, (1º força), a força
da gravidade no exterior do copo é maior e impulsiona a água externa para dentro do
copo de baixo para cima, ou seja, contra a força da gravidade, (2° força).
Finalmente temos a aplicação da 1° lei de Newton onde: “Um corpo em repouso
tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em
movimento.” A água que subiu pelo copo não desce, estabiliza dentro dele, pois como
não há mais nenhuma força atuando sobre, sua tendência é permanecer em repouso.
Ao passar por cada dupla, a bolsista ID montava e explicava o experimento, de
acordo com cada etapa, explicava cada uma delas, envolvendo as três leis de Newton.
Nesta fase, os alunos abordaram o fato de que, na leitura, mesmo com os
exemplos, ainda não conseguiam assimilar o conteúdo. Talvez por não ser algo visível
pelo olho humano, pois são forças exercidas na matéria e pela matéria de forma
invisível. Porém com a visualização do experimento, agora já era possível visualizar as
ações que haviam sido lidas.
Com o final da montagem dos experimentos e com o auxílio da lousa, a bolsista
ID desenhou no quadro as três etapas do experimento, a seguir em conjunto com os
alunos especificou qual cada uma se encaixava nas leis de Newton. O objetivo desta
fase era fazer uma revisão geral de todo o conteúdo repassado, para que os alunos
respondessem as perguntas do anexo I.
Os alunos responderam e corrigiram as perguntas junto com a bolsista ID em
conjunto, não houve discordâncias nas respostas, e todas estavam corretas. As dúvidas
referentes ao conteúdo foram sanadas, conforme surgiam em cada etapa da intervenção.
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Figura 1. Alunos da turma 102 do primeiro ano do
ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes,
recebendo a explicação do conteúdo pela bolsista
ID.

Figura 2. Etapas do experimento realizadas pela bolsista ID em parceria com os alunos
da turma 204, do segundo ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.
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Figura 3. Alunos da turma 204 do segundo ano do
ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes. No
momento
certo,
as
duplas
efetuaram
individualmente o experimento, onde etapas
envolvendo fogo e vidro foram efetuadas pela
bolsista ID.

Figura 4. Alunos da turma 204 do segundo ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, respondendo as
questões sobre as três leis de Newton, em conjunto com os
colegas e bolsista ID.
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AVALIAÇÃO
Os alunos de ambas as turmas efetuaram maravilhosamente cada etapa da
atividade proposta. O fato de não haver, no momento das intervenções, professoras nas
turmas, não afetou em nada o desenvolvimento, pois os alunos se comportaram muito
bem.
O tempo estipulado foi trabalhado de acordo com o programado, até mesmo o
método de aplicar nas duplas o experimento de forma individual.
Os alunos participaram ativamente da atividade, efetuando perguntas e
formulando conceitos individuas, os quais expuseram para toda a turma.
O que chamou atenção, particularmente, foi o levantamento feito pelos alunos de
que: ao ler a folha com o resumo do conteúdo, disposto no anexo I e mesmo com as
explicações corriqueiras de exemplos do dia a dia, não haviam assimilado o conteúdo;
mas que após visualizar as etapas do experimento este conceito modificou, e eles
conseguiram obter um amplo entendimento.
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ANEXO I
Leis de Newton1ª Lei de Newton - Princípio da Inércia
Quando estamos dentro de um carro, e este contorna uma curva, nosso corpo tende a
permanecer com a mesma velocidade vetorial a que estava submetido antes da curva, isto dá a
impressão que se está sendo "jogado" para o lado contrário à curva.
Quando estamos em um carro em movimento e este freia repentinamente, nos
sentimos como se fôssemos atirados para frente, pois nosso corpo tende a continuar em
movimento.
"Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento
tende a permanecer em movimento."

2ª Lei de Newton - Princípio Fundamental da Dinâmica
Quando aplicamos uma mesma força em dois corpos de massas diferentes
observamos que elas não produzem aceleração igual.
”A força é sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela
sua massa”.
A unidade de força, no sistema internacional, é o N (Newton).
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3ª Lei de Newton - Princípio da Ação e Reação
Quando uma pessoa empurra um caixa com uma força F, podemos dizer que esta é
uma força de ação.Conforme a 3ª lei de Newton, sempre que isso ocorre, há uma outra força
com módulo e direção iguais, e sentido oposto a força de ação, esta é chamada força de
reação.
"As forças atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de
reação."

Experimento
Material utilizado:






1 vela
1 prato
1 copo de vidro
Água
Fósforo

Modo de uso:





Coloque a vela no prato,
Encha o prato com água,
Acenda a vela,
Cubra a vela com o copo de vidro.

Responda:
1) Qual a lei de Newton que especifica que um corpo em repouso tende a permanecer em
repouso?
2) Se você der um soco na parede, você sofrerá o impacto desta ação, qual das leis de
Newton se aplica a este contexto?
3) Se você chutar uma bola e após chutar uma pedra, qual lei de Newton explica que a
bola irá mais longe do que a pedra?

86

INTERVENÇÃO
A Termologia e suas Aplicações
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Termometria é a parte da termologia voltada para o estudo da temperatura, dos
termômetros e das escalas termométricas. Chama-se de escala termométrica a sequência
ordenada das temperaturas que definem todos os estados térmicos, ordenados a partir
dos que possuem menos calor (ou seja, os mais frios) aos que possuem mais calor (ou
seja, os mais quentes).
Essa medida é feita indiretamente medindo-se a variação de grandezas físicas
que variam de acordo com a temperatura. Por esse motivo são chamadas grandezas
físicas termométricas. Como exemplos podem-se citar a pressão, o volume e a
resistência elétrica.
Existem várias escalas termométricas, sendo que três são as mais utilizadas em
nosso cotidiano:
* Escala Celsius
* Escala Kelvin
* Escala Fahrenheit
Quando corpos de diferentes temperaturas são colocados em contato um com os
outros, se não houver influência do meio externo, estes passarão a ter a mesma
temperatura final. Ou seja, quando colocamos dois corpos em contato com diferentes
temperaturas iniciais, ocorrerá transferência de calor do corpo com maior temperatura
para o corpo com menor temperatura, após um certo intervalo de tempo, eles atingirão o
equilíbrio térmico e possuirão uma mesma temperatura final.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS


Compreender que as medidas de temperatura passam por processos de
escalas diversificadas, havendo uma extrema importância de efetuar suas
conversões;
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Perceber a importância da luz e do calor solar, para a vida em nosso pla-



neta;
Identificar as principais medidas de temperaturas utilizadas em nosso co-



tidiano;
Compreender a existência de outras grandezas físicas medíveis pelos sis-



temas termodinâmicos;
Relacionar conceitos aprendidos em sala de aula com o conteúdo trabalhado nesta intervenção.

PROCEDIMENTO MÉTODOLÓGICO
A intervenção ocorrerá no laboratório de ciências da escola, subdividida em três
etapas:
Primeiramente os alunos receberão em sala de aula a contextualização do
conteúdo de forma teórica. Através do auxilio do material didático data show, os alunos
visualizarão por intermédio de slides o conteúdo e sua aplicação em nosso cotidiano na
forma de fotos e figuras. Nesta etapa será introduzido assuntos como o que é
termometria;

como

efetuar

o

seu

controle

através

de

medidas

utilizadas

termodinamicamente; o aquecimento global e suas consequências;o efeito das
diversificadas temperaturas ao homem e ao ecossistema que o cerca; como a
temperatura afeta diferente a matéria e seus estados físicos; a transferência de calor
exercidas por mais de um corpo.
Na segunda etapa os alunos efetuarão a construção de um experimento
termodinâmico, onde com o auxilio de matérias como: água, corante e azeite, será
possível uma visualização de como a água com corante congelada passa por uma
mudança de temperatura, derrete e se moldura pela ação termodinâmica. A ordem dos
matérias com a construção do experimento será disposto em um slide conforme o anexo
I. Ocorrerá a medida em graus celsius dos elementos utilizados, com o auxilio do
material didático termômetro.
Na terceira e ultima fase da intervenção, os alunos participarão do jogo trilha
termodinâmica, um jogo de tabuleiro que utiliza três peões, um dado e 24 cartões
respostas. O tabuleiro é único, e os alunos jogarão subdivididos em três sub grupos
(sólido, líquido e gasoso). O funcionamento do jogo inicia-se com o grupo que obtiver
melhor pontuação no dado, assim sucessivamente o grupo que acertar as perguntas
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continua no jogo, assim que houver respostas erradas, ocorrerá uma correção oral, a
seguir a vez passa para o outro grupo. O grupo que chegar ao final do tabuleiro vence.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Compreender e elaborar decisões acerca das grandezas físicas abordadas



neste conteúdo, diferenciando o estado natural e artificial matéria;
Desenvolver uma postura crítica e responsável em relação ás diferentes
questões abordadas na área ambiental, relacionadas ao aumento de tem-



peratura global de nosso planeta;
Identificar as relações dos principais estados físicos da matéria, e sua for-



ma de transferência de calor de um corpo ao outro;
Aprimorar os conhecimentos já adquiridos em sala de aula a partir da



construção de um experimento abstrato;
Comparar as grandezas físicas da matéria, com as mudanças de calor
exercidas pela temperatura.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
A atividade ocorreu no dia 13 de Abril de 2016, desenvolvida no período da
tarde com 16 educandos da turma 102, do 1º ano do ensino médio e com 23 alunos da
turma 204, do 2° ano do ensino médio. Realizada em sala de aula, na E.E.E.M João
Pedro Nunes.
Os alunos receberam uma introdução teórica do conteúdo, por intermédio de
slides, fotos e figuras. Abordamos o que é termologia, suas áreas de estudo, suas
aplicações e consequências. O tema aquecimento global teve livre debate, com
colocações pessoais sobre a influência do homem e suas ações para o nosso planeta.
Imagens como estradas e pontes foram expostas com o objetivo de especificar os
tachões, espaçamentos entre os blocos de concreto, específicos para propor a matéria,
espaços para que a mesma seja trabalhada, por sofrer dilatações e retrações, de acordo
com mudanças de temperatura.
A seguir os alunos construíram um experimento termométrico, onde, de acordo
com as modificações do estado da matéria, em nosso caso utilizando gelo com corante
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azul e óleo de cozinha; foi possível a visualização das etapas de transferência de calor e
equilíbrio térmico.
Para finalizar as atividades, os alunos participaram do jogo Trilha
Termodinâmica. Um jogo de tabuleiro, onde os alunos puderam revisar o conteúdo com
o auxílio do esquema perguntas e respostas. De acordo com os acertos o grupo
continuava o jogo, assim que errasse uma questão a vez passava para o próximo grupo.
Os alunos dividiram-se em três grandes grupos para efetuarem esta etapa da
intervenção.

Figura 1: Alunos da turma 204 do 2° ano do ensino
médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes, recebendo a
explicação teórica do conteúdo, realizado por
intermédio do material didático data show.

Figura 2: Aluna da turma 102, do 1° ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando a
construção do experimento termodinâmico com gelo
e óleo de cozinha.
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Figura 3: Alunos da turma 204 do 2° ano do ensino
médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes, em parceria
com a professora de física, titular da turma, Andréa
Ramires, participando do jogo Trilha Termodinâmica.

Figura 4: alunos realizando as etapas em grupo do
jogo Trilha Termodinâmica, do 2° ano do ensino
médio, da E.E.E.M.João Pedro Nunes.

AVALIAÇÃO
Os alunos efetuaram todas as etapas propostas desta intervenção. Respeitando os
colegas e horários estabelecidos. Efetuaram um trabalho em conjunto, tanto na
construção do experimento, quanto nas etapas do jogo Trilha Termodinâmica.
A professora de física, titular da turma, participou e interagiu em ambas as
etapas, auxiliando a bolsista ID e os alunos. A atividade proposta atingiu todos os
objetivos visados, sendo o jogo uma forma de aprendizado divertida e bem aceita em
geral pelos alunos.
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INTERVENÇÃO
Há Fungos Entre Nós !!!
Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues, Maria Thereza e Mireli Fiorenza
CONTEXTUALIZAÇÃO
Os fungos estão por toda a parte. Atualmente estima-se que existam cerca de 1,5
milhões de espécies de fungos, sendo conhecidas pelos micologistas somente cerca de
69.000 espécies. Infelizmente, devido à ação predatória no meio ambiente, várias dessas
espécies estão sendo extintas antes mesmo de serem conhecidas, causando prejuízo
imensurável para o equilíbrio ecológico. Além disso, não é possível obter conhecimento
do potencial biotecnológico dessas espécies.
Os fungos utilizam uma variedade de substratos como fontes de carbono,
entretanto, alguns grupos se especializaram em degradar substratos particulares,
tornando-se mais competitivos quanto a outros microrganismos. Por essa razão os
fungos são encontrados em praticamente todos os ambientes no planeta. Estão presentes
na natureza em maior número que os animais, na maioria das vezes são observados
somente quando espécies terrestres produzem bonitos cogumelos ou orelhas de pau.
Percebemos como os fungos são importantes para manutenção da vida no
planeta se considerarmos que em uma floresta, por exemplo, ocorre grande deposição de
material vegetal como troncos, galhos e folhas. Esta capacidade é sustentável, propondo
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assim a ciclagem dos nutrientes no ambiente, por intermédio dos fungos
decompositores.
Muitos fungos também estabelecem relações simbióticas com outros
organismos, por exemplo, os líquens que são associações simbióticas mutualísticas entre
fungos e algas. As algas fornecem aos fungos compostos carbônicos ricos em energia,
enquanto os fungos fornecem às algas nutrientes minerais provenientes do ambiente,
além de proteção às variações inóspitas do ambiente.
Outra importante associação simbiótica entre fungos e raízes de grande parte das
plantas superiores. São as “micorrizas”. Nessa associação os fungos disponibilizam
elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas, como o fósforo, zinco,
manganês e cobre, além de auxiliarem na obtenção de água, enquanto as raízes
fornecem energia (carbono) aos fungos (Chu, 2005).
HABILIDADES DESENVOLVIDAS


Reconhecer a interligação entre os sistemas de associações de fungos, propondo



suas prévias identificações e de seus componentes individualmente;
Trabalhar o raciocínio lógico e lúdico, com a finalidade de compreender sistemas



de funcionamento a nível celular;
Efetuar a manipulação de diversificadas formas de fungos, com o intuito de enten-



der sua morfologia;
Identificar de uma forma mais simplificada as estruturas que compões os fungos,



incluindo as que não conseguimos visualizar na superfície;
Observar os sistemas de hifas, que mesmo não completando fases externas, se alastram por diferentes substratos;

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Conhecer diferentes tipos de fungos, como são dispostos no ambiente e suas fun-







ções;
Compreender a importância dos fungos para o meio ambiente;
Trabalhar em equipe, expondo e respeitando opiniões diversas;
Reconhecer a importância dos fungos, suas interações com o homem;
Entender a importância da decomposição efetuada por fungos na natureza;
Relacionar conceitos aprendidos em sala de aula com o cotidiano.
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PROCEDIMENTO MÉTODOLÓGICO
No primeiro momento, os alunos terão uma introdução (teórica) do que são
fungos: estruturas, classificações, morfologia, como eles se proliferam, quais as suas
funções na natureza, os benefícios da utilização dos fungos, os malefícios causados por
fungos ao homem e como os encontramos dispostos em substratos diversificados. Esta
etapa será efetuada com o auxílio do material didático multimídia, por slides compostos
de fotos e figuras ilustrativas. De acordo com o desenvolvimento da etapa haverá uma
introdução contextualizada de como cada fungo afeta positivamente e negativamente o
homem em seu ambiente.
Após estes esclarecimentos, os alunos farão uma saída de campo, delimitada por
pontos já estabelecidos no pátio da escola, aonde poderão fazer análises de
identificações de inúmeros grupos de fungos, através de sua observação ao meio. Como
os fungos interagem com os substratos, de forma a modificar ou não suas estruturas.
Haverá a coleta de alguns materiais encontrados na natureza, como fungos na forma de
cogumelos e liquens fixados nos troncos das arvores, onde os alunos efetuaram a
observação de suas micro estruturas com o auxílio de uma lupa.
Ao final da oficina foi realizada uma atividade prática, no qual os alunos
poderão ver o efeito da produção de energia das células de levedura. Será utilizado
fermento biológico para a realização desta prática, que será primeiramente misturado
com água morna e separado em frascos, onde será adicionado açúcar ou adoçante. Em
seguida os frascos serão tampados com balões.
REGISTRO DA INTERVENÇÃO
Ocorreu no dia 16 de Maio de 2016, a oficina intitulada “Há fungos entre nós”,
realizada na grade de atividades da 4ª Semana do Meio Ambiente do Poli, um evento de
criação e organização da professora e bióloga Jaqueline Miranda Pinto, realizado na
E.E.E.M João Pedro Nunes, atendendo alunos do ensino médio de turnos da manhã e da
tarde, e algumas turmas do ensino fundamental, séries finais. A atividade teve como
intuito conscientizar os alunos quanto à importância dos fungos para o meio ambiente, e
também alertar sobre as doenças causadas por estes, por suas interações com o homem.

94

A oficina teve início com uma breve introdução teórica, explicando as principais
características dos fungos, malefícios e benefícios para o homem (figura 1). Doenças
como a Candidíase foram abordadas com o intuito de alertar os alunos, demostrando por
intermédio de fotos como esta, em geral, afeta o homem. Em seguida, foi feita uma
saída a campo para o pátio da escola, a fim de serem realizadas coletas. Os alunos, em
conjunto com os bolsistas IDs, efetuaram a coleta orientada de fungos, para a seguir
trabalharem com este material (figuras 2 e 3). Após, foi feita identificação do material
fúngico coletado, e observações destes materiais (figura 4). Em um último momento foi
realizada uma atividade prática no qual os alunos puderam participar e ver como ocorre
a produção de energia das células de leveduras, as mesmas que utilizamos para a
fabricação de pães (figura 5).
Os discentes se mostraram interessados pela oficina, onde foram bastante
participativos e estiveram atentos as explicações tanto em sala de aula quanto em
campo.

Figura 01: Bolsistas ID Cassiano, Alice, Mireli e Maria, realizando a
explanação do conteúdo da oficina para os alunos do ensino médio da
E.E.E.M João Pedro Nunes.
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Figura 02: Alunos da escola E.E.E.M João Pedro Nunes, realizando em
conjunto com os bolsistas ID, a saída em campo, para coleta de matérias e
análises.

Figura 03: Alunos do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes, registrando
o momento da saída em campo para a coleta de fungos.
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Figura 04: alunos do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, realizando
a identificação das inúmeras espécies de fungos encontradas na escola.

Figura 05: Alunos da E.E.E.M. João Pedro Nunes, em conjunto com os
bolsista ID realizando a aula prática de leveduras, em sala de aula.

AVALIAÇÃO
A avaliação ocorreu de acordo com o desenvolvimento da atividade e
participação dos discentes, foram realizados questionamentos durante a introdução ao
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tema e durante a saída de campo, onde todos demonstraram interesse e disposição para
encontrar e identificar os fungos presentes na escola.
De uma forma geral a atividade proposta se desenvolveu de acordo como tempo
disponibilizado, sendo este bem utilizado, ocorrendo de acordo com o planejamento.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AZEVEDO.J. LÚCIO.J. Uma Introdução à Biologia. 2° edição, editora EDUCS, São
Paulo 2012.
CHU, E. Y. Sistemas de Produção da Pimenteira-do-reino. EMBRAPA Amazônia
Oriental. 2005. Disponível em:
https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pimenta/PimenteiradoRein
o/paginas/micorrizas.htm Acesso em: 06.05.2016
TAKAHASHI.L. HEINS. V. Guia para Identificação de Fungos. 3° edição, v 02. Editora
Sarvier, São Paulo,2013.
OLIVEIRA.G. SABRINA.D. O Incrível Mundo dos Fungos. 2° edição, editora UFRGS,
Rio Grande do Sul, 2011.

INTERVENÇÃO

H1N1
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
O vírus da influenza A (família Orthomyxoviridae, Gênero Influenzavirus A) é
atualmente a maior doença pandêmica que ameaça a humanidade, com o potencial de
infectar 30% da população mundial em alguns meses (DAWOOD et al, 2016). Existem
dois genes da influenza que normalmente circulam em porcos na Europa e Ásia, mais os
genes aviários e humanos.
Este novo vírus foi primeiramente detectado nos Estados Unidos, em abril de
2009. Com seu grande poder se disseminação, rapidamente se espalhou causando uma
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pandemia. Apesar de estar presente em suínos, esta gripe não é causada pela ingestão de
carne ou derivados do porco, não caracterizando uma doença alimentar. A influenza A
(H1N1) é uma doença respiratória.
A Influenza que provoca infecção respiratória aguda, apresenta-se em quatro
sorotipos: A, B, C e D. Apenas os dois primeiros causam doença com impacto relevante
na saúde pública. O vírus da gripe do tipo A sofre variações antigênicas mais frequentes
que o B, e é o principal responsável pelas epidemias mais graves. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS), durante as epidemias anuais de gripe, a taxa de
ataque global é de 15 a 20% na população adulta, e de 20 a 30% nas crianças. O vírus é
transmitido aos indivíduos suscetíveis através das secreções respiratórias, e se espalha
facilmente de pessoa a pessoa.
O período de transmissão é de um a dois dias antes do aparecimento dos
sintomas, até sete dias depois. Após um período de incubação, que varia de dois sete
dias, a doença manifesta-se de modo grave. Os sintomas principais são: febre, mialgias,
cefaleias, mal-estar generalizado, tosse não produtiva, dor de garganta e rinite. Na
maioria dos casos, a doença evolui entre três a sete dias, mas a tosse e o mal-estar
podem persistir por mais de duas semanas (OMS, 2016).
É de suma importância explicarmos a nossos docentes, e para a comunidade
escolar, de acordo com as mortes ocorridas em nossa cidade, o que é o vírus H1N1,
como ocorre o contágio, e principalmente, falarmos sobre os sintomas desta doença. O
público alvo deste trabalho serão alunos do ensino fundamental, já que de acordo com
(OMS 2016), cerca de 30% da população infantil é altamente afetada pelo vírus.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Os alunos receberão informações por intermédio de uma palestra, sobre o que é
a gripe H1N1, como ocorre o seu contágio, sintomas, tratamento e prevenção. O
material didático data show, será utilizado para que haja melhor compreensão visual do
tema abordado.
Os alunos poderão esclarecer dúvidas, relatar experiências pessoais e familiares
sobre esta doença. As notícias atuais de nossa cidade, sobre a realidade e situação atual
da doença em nosso município serão relatadas e discutidas com os alunos, com a
finalidade conscientizá-los sobre a doença.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Trabalhar em grupo, respeitando a colocação de opiniões de outros colegas;



Conhecimentos básicos sobre o que é uma gripe;



Disponibilidade de abrir-se ao diálogo, expor dúvidas e questionar temas relacionados;



Compreender as partes formadoras integrantes do corpo humano;



Raciocínio lógico e coordenação motora.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os alunos, primeiramente, receberão uma introdução teórica do conteúdo
abordado, a partir de hábitos e notícias do dia a dia. Dentro da programação, haverá a
explicação oral e visual do que é um vírus; como eles vivem (seres sem organização
celular, parasitas intracelulares obrigatórios); formas de colonizações virais humanas; o
que é H1N1; formas de contágios da H1N1; sintomas da doença H1N1; tratamento da
H1N1; métodos preventivos; porque interditar bebedouros e como está se
desenvolvendo a doença no município de São Gabriel RS.
A seguir, haverá uma conversa aberta sobre o que os alunos entendem por vírus
H1N1 e como suas famílias estão discutindo o assunto. Neste espaço os alunos poderão
relatar experiências pessoais e familiares sobre esta doença, caso já tenha ocorrido em
sua família. Como se sentem em relação à doença e o que eles esperam de medidas
preventivas para evitar a H1N1.
Para finalizar a atividade os alunos receberão uma cartilha, disposta no Anexo I,
onde efetuarão um desenho sobre o que foi compreendido na palestra. A cartilha contém
um resumo do que é H1N1, suas formas de prevenção e sintomas. O objetivo da cartilha
é não só repassá-la para os alunos, mas também entregá-la para que os mesmos
repassem à suas famílias, com o intuito de orientar e auxiliar a comunidade escolar
neste momento de disseminação da doença.

REGISTRO
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Ocorreu no dia 16 de junho de 2016, na E.E.E.M João Pedro Nunes, a palestra
H1N1. A atividade abrangeu 26 alunos do 3° ano e 31 alunos do 4° ano do ensino
fundamental.
Inicialmente foi explicado aos discentes o que é uma palestra, a seguir efetuouse uma introdução sobre o tema abordado H1N1, visando obter dos alunos o que eles
sabiam e entendiam sobre este assunto tão polêmico. Com o auxílio do material didático
data show, foi possível demonstrar para os alunos o que é um vírus, onde adotando a
técnica abstrata de projetar um círculo no quadro, pedir para que cada aluno escreva o
seu nome dentro dele; a seguir assimilar que o círculo é uma célula e cada nome escrito
é um vírus; os discentes interligaram a ponte do conhecimento que: uma célula pode ser
habitada por vários vírus ao mesmo tempo.
Foi exposto através de figuras reais do cotidiano, como ocorre o contágio viral
em humanos, através das partículas de fluídos corporais expelidos na forma de espirros
e tosse. O contágio pela superfície foi contextualizado pelo aperto de mãos, beijos,
abraços e até mesmo na utilização de objetos, como o bebedouro e materiais escolares.
Formas de prevenção contra o contágio foram ensinadas, como a maneira correta
de tossir com o braço na frente da boca e não as mãos; lavar as mãos após tossir ou
espirrar, e quando possível utilizar lenços descartáveis; não compartilhar objetos
pessoais como materiais escolares; utilizar garrafas de água e não o bebedouro para
evitar possíveis contaminações; arejar o ambiente sempre com janelas e portas abertas e
evitar aglomerações, foram alguns dos tópicos expostos na palestra.
Os alunos dialogaram, relatando suas experiências pessoais, sanaram dúvidas
sobre a doença, abordaram temas como a vacinação, onde nem todos conseguiram a
vacina pelo sistema único de saúde. Relataram casos da doença já ocorrida em suas
famílias, e sintomas vistos em seus familiares e amigos.
No encerramento da atividade, foi disponibilizado aos discentes uma cartilha
com os seguintes temas trabalhados na palestra: o que é H1N1, formas de contágio da
H1N1, sintomas da H1N1 e métodos contraceptivos de prevenção da H1N1. Na cartilha
os alunos utilizaram o espaço destinado para desenhar o que foi entendido da palestra. O
objetivo da cartilha é a sua chegada à casa dos alunos, juntamente ao que eles
compreenderam, para que haja um repasse deste conhecimento à comunidade.
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Figura 01: a cima alunos do 3° ano, a baixo alunos do 4° ano; ambos do ensino fundamental da E.E.E.M
João Pedro Nunes, efetuando a prática da escrita de seus nomes em um círculo. Nesta técnica os alunos
puderam ter uma ideia de como é possível que vários vírus habitem uma mesma célula.

Figura 02: a cima alunos do 3° ano, a baixo alunos do 4° ano; ambos do ensino fundamental da E.E.E.M
João Pedro Nunes, efetuando o desenho na cartilha do que foi compreendido na palestra.
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Figura 03: a cima desenhos do 3° ano, a baixo desenhos do 4° ano; efetuados na cartilha pelos alunos do
ensino fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes, onde foi expresso individualmente o que cada um
aprendeu na palestra.

Figura 04: Alunos do 3°ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes, reunidos para a
palestra da H1N1, realizada pela bolsista ID.
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Figura 05: Alunos do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes, reunidos para a
palestra da H1N1, realizada pela bolsista ID.

AVALIAÇÃO
A atividade ocorreu de acordo como o planejado. Os alunos interagiram
ativamente na palestra, dialogando e perguntando assuntos relacionados ao tema.
Notou-se, inicialmente, que os discentes não compreendiam o que é H1N1, sendo, em
ambas as turmas confundido com o vírus da dengue.
O desenvolvimento da atividade foi muito bem aproveitado, de acordo com as
perguntas, foi possível adentrar a temas polêmicos, como falta de vacinação em nosso
município. Mas creio que os alunos a partir destes esclarecimentos adotarão métodos
preventivos, que se efetuados em forma individual, podem auxiliar no combate e
prevenção a transmissão do vírus H1N1.
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INTERVENÇÃO
Ondas
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Na natureza encontramos uma série de fenômenos que são classificados como
ondas. Normalmente quando se fala em ondas, a primeira imagem que vem a nossa
mente é a de uma onda no mar. No entanto há outros tipos de ondas, como por exemplo:
o som e a luz.
Muitos fenômenos ondulatórios não são perceptíveis ao olho humano, mas
ocorrem periodicamente, sem que percebamos sua presença. A ocorrência destes se da
por ação do homem e pela natureza, afetandonosso planeta e seus habitantes. A
propagação de ondas se dá de acordo com o seu tipo específico de atuação sobre a
matéria, é esta atuação que permite que determinados tipos ondulatórios se propagem
por distâncias muito longas, por meios densos como a água e por estruturas sólidas
como o concreto e o ferro.
Exemplos atuais de como estes fenômenos afetam constantemente o homem, são
as ondas de rádio, emitidas e propagadas sem que o corpo humano as perceba, a não ser
ao ligar um receptor específico que receba e transmita estas ondas em uma determinada
sincronia. Outro caso, a ponte da ciclovia na cidade do Rio de Janeiro, onde não se
efetuou um cálculo correto da ação ondulatória da corrente marinha, levando a uma
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quebra das estruturas de apoio da ponte, seguida de seu desmoronamento. A queda desta
ponte levou a morte de seres humanos que passavam no momento da queda.
Pelos aspectos abordados e por inúmeros outros, a necessidade de compreensão
sobre estes fenômenos é de suma importância para nossos alunos, que ao visualizarem a
ação deste fenômeno, poderão compreender a ação das ondas em seu dia a dia.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Será efetuada uma contextualização do conteúdo ondas, onde o aluno poderá
construir uma ponte lúdica do efeito das ondas em seu dia a dia. Para uma compreensão
abstrata será construído um experimento que reproduz os tipos de propagações das
ondas em nosso meio.
Ocorrerá na forma de um jogo uma revisão de todo o conteúdo trabalhado, onde
os alunos, de uma forma descontraída, poderão sanar dúvidas e testar o conhecimento
adquirido durante a atividade.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS


Relacionar as características das ondas unidimensionais, tais como comprimento











de onda e velocidade.
Distinguir ondas mecânicas e eletromagnéticas quanto às propriedades.
Distinguir ondas transversais e longitudinais quanto às propriedades.
Identificar os principais fenômenos ondulatórios e interferência das ondas.
Definir uma onda sonora e analisar seu processo de propagação.
Trabalhar em equipe, respeitando os colegas e a opinião individual de cada um.
Efetuar trabalho sob pressão em condições de tempo e nível de pontuação.
Assimilar o tipo de material trabalhado com o conteúdo teórico repassado.
Coordenação motora.
Desenvolvimento de raciocínio lógico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Haverá uma introdução teórica do que são fenômenos ondulatórios, expondo
através do auxílio do material didático data show imagens ilustrativas de como as ondas
se propagam, imagens reais de como elas afetam o nosso cotidiano e de como
modificam nosso ambiente. O material trabalhado será disponibilizado para os alunos,
em folha para colar no caderno (anexo I). Na introdução do conteúdo, os alunos terão
espaço para dialogar, expor opiniões e relatar dúvidas.
Em um segundo momento da intervenção, os alunos construirão com o auxílio
do material disponibilizado (elástico, palitos de madeira, cola quente e fita métrica), um
reprodutor de ondas. O reprodutor ondulatório será manuseado pelos alunos com o
objetivo de reproduzir os tipos de ondas que se propagam em nosso meio.
Para finalizar os alunos participarão do jogo “Qual é a Onda?”, onde o conteúdo
apresentado será revisado conforme os alunos efetuem etapas do jogo. O jogo funciona
como uma sapata, onde os alunos dividir-se-ão em dois grupos.Joga-se com um dado,
onde o número apresentado em cada rodada é o numero de casas que o jogador andará,
cada casa possui um desafio na forma de perguntas, onde o grupo auxilia e responde ou
completa o desafio.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO
Ocorreu na tarde do dia 08 de Julho de 2016, no laboratório de ciências da
E.E.E.M. João Pedro Nunes, mais uma intervenção do projeto FENOFÍSICA.
Abrangendo 12 alunos da turma 203,16 alunos da turma 204, ambas do 2° ano do
ensino médio e ainda, 15 alunos da turma 102 do 1° ano do ensino médio. A atividade
contou com a presença da professora de física titular da turma, Andréa Ramires, e o
bolsista ID convidado, Cassiano Rodrigues.
Na primeira fase da intervenção os alunos receberam uma explanação teórica do
conteúdo de ondas. Com o auxílio de imagens, compreenderam a atuação dos
fenômenos ondulatórios em seu cotidiano, como a ação das ondas sonoras e luminosas.
Neste momento abriu-se o diálogo para a retirada de dúvidas e curiosidades sobre o
assunto. A seguir, os alunos construirão um meio material de propagação ondulatório,
elaborado com palitos de picolé, cola quente e elástico; onde visualizaram a propagação
de ondas mecânicas unidimensionais.
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Para o encerramento da atividade, os alunos participaram do jogo “Qual é a
Onda?”, com a utilização do método de tabuleiro, estilo sapata, puderam revisar todo o
conteúdo. O jogo conta com 40 cartões perguntas e 10 envelopes caça-palavras, no qual
o conteúdo referente aos fenômenos ondulatórios foi distribuído. De acordo com o
andamento do jogo e com o auxílio de um dado, os discentes ultrapassavam as fases do
jogo, aprimorando o seu conhecimento.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica sobre fenômenos ondulatórios, no laboratório de
ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes. À esquerda e ao centro, alunos das turmas 203 e 204 do 2° ano do
ensino médio; à direita, alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio.

Figura 02: Alunos das turmas 203 e 204 do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes;
efetuando a construção do meio material para propagação de ondas utilizando palito de picolé, cola
quente e elástico.
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Figura 03: No centro e à esquerda, aluno da turma 203, do 2° ano do ensino médio, da E.E.E.M João
Pedro Nunes; orientado pela bolsista ID, iniciando uma perturbação no experimento construído, com a
finalidade de observar o efeito ondulatório. À direita, alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio,
realizando manobras com o experimento.

Figura 04: À esquerda, alunos das turmas 203 e 204, do 2° ano do ensino médio, em conjunto com a
professora titular de Física Andréa Ramires, iniciando o jogo “Qual é a Onda?”. Ao centro e à direita,
alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio, efetuando fases do jogo como o caça-palavras e os
cartões perguntas. A prática foi realizada no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

AVALIAÇÃO
A atividade ocorreu de acordo com as etapas planejadas. Os discentes
aproveitaram os espaços ofertados para expor dúvidas e curiosidades. Em etapas como a
construção do experimento e seu respectivo manuseio, os alunos mostraram-se
dispostos e ativos.
O jogo ocorreu de uma forma divertida, e de acordo com os erros e acertos dos
alunos, a bolsista ID pode observar como ocorreu o entendimento do conteúdo, de
maneira individual. Foi uma ótima oportunidade para corrigir erros de percepção e
explicá-los de uma forma mais descontraída.
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Anexo I
Ondas
A matéria se move (bola, carros, pessoas etc...); a energia também se move, através de ONDAS (som, luz
etc...).
Origem: perturbação inicial.
Propagação: direção unidimensional, bidimensional e tridimensional através da matéria.
Obs: não transportam a matéria, ultrapassam!
•
Tipos de Ondas:
Mecânicas: necessitam de um meio material para se propagar, ex: SOM.
Eletromagnéticas: não necessitam de meio material para se propagar, ex: LUZ.
•
Direção de Propagação:
Longitudinais: direção da propagação é paralela a da vibração (ex: mecânica – mola).
Transversais: direção da propagação é perpendicular a da vibração (ex: eletromagnética – luz).

INTERVENÇÃO
Jogo “Nutri-Nutri”
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
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A Nutrição é o processo de fornecimento de energia vital aos seres vivos. É
também a ciência que investiga as relações entre o alimento ingerido pelo homem e as
doenças, buscando o bem-estar e a preservação da saúde humana. A entrada principal
dos nutrientes em organismos vivos é por alimentação, abrangendo os processos pelos
quais o organismo ingere, absorve, transporta, utiliza e excreta os nutrientes (BARROS,
2002).
Os nutrientes são classificados em macro nutrientes (água, proteínas, lipídios e
carboidratos), que são necessários em maiores quantidades; micronutrientes (vitaminas
e sais minerais), necessários em pequenas quantidades (BROCKELMANN, 2010).
Os nutrientes são estruturas que constituem os alimentos e que são essenciais
para o funcionamento do organismo, fornecendo energia, servindo como matéria prima,
mantendo e reparando partes do corpo e sustentando o crescimento.
As necessidades nutricionais podem ser definidas como as quantidades de
nutrientes e de energia disponíveis nos alimentos, estas que um indivíduo sadio deve
ingerir para satisfazer suas necessidades fisiológicas normais e prevenir sintomas de
deficiência (TRIVELLATO, 2014).
A escolha do nutriente correto através da dieta, ou da suplementação nutricional,
tem papel fundamental no tratamento e controle das manifestações de patologias
crônicas. Uma alimentação balanceada tem como objetivo principal promover o bom
funcionamento do corpo.
Com a ingestão de uma dieta equilibrada tanto em quantidade como em
qualidade, o organismo adquire energia e nutrientes necessários para o desempenho de
suas funções, manutenção e um bom estado de saúde. A nutrição adequada é crucial
para o desenvolvimento físico e mental de cada indivíduo (MACHADO, 2012).
A intervenção nutricional tem como objetivo a prevenção de doenças, a
proteção e a promoção da saúde, conduzindo ao bem estar geral do indivíduo.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
Os alunos desenvolverão o raciocínio lógico sobre o conteúdo nutricional,
através da exposição de slides e do jogo nutri-nutri. Farão uma “ponte” entre os
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alimentos ingeridos em seu dia a dia, relacionados com o potencial nutricional para o
organismo.
Conhecerão a importância de cada macro ou micro nutriente e sua ação esperada
em nosso organismo. Dialogarão sobre a situação atual da fome em nosso país e a
distribuição imparcial dos alimentos. Os tópicos relacionados à doenças causadas pela
falta, ou excesso, da ingestão de determinados nutrientes e como afetam o homem.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS






Trabalho em equipe e o respeito com os colegas;
Raciocínio lógico sobre o conteúdo nutrição;
Coordenação física e motora;
Trabalhar sobre pressão de tempo e pontuação;
Compreender a importância de uma alimentação saudável.

PROCEDIMENTO MÉTODOLOGICO
Os alunos receberão a explanação teórica do conteúdo nutrição, com o auxílio do
material didático data show. Neste momento, serão introduzidas fotos reais de onde
encontramos os componentes nutricionais em nossa alimentação. Os alunos poderão
sanar dúvidas e visualizar as principais fontes nutricionais concedidas pela alimentação.
Frutas, verduras, óleos, leite, ovos, entre outros, são classificados em categorias
como proteínas, vitaminas, carboidratos. As doenças causadas pela ausência ou excesso
de determinados componentes nutricionais serão expostos.
Ocorrerá uma conversa informal sobre o tema fome, causas e consequências
deste processo. Os alunos poderão expor seus ideais e apontar possíveis fontes
causadoras da fome mundial, como a má distribuição alimentar provinda do poder
aquisitivo mundial.
A seguir os alunos irão participar do jogo nutri-nutri, o jogo conta com dois
painéis, no primeiro a numeração de 1 à 50 conta com 50 cartões de poesia, nele há
charadas que os alunos terão que desvendar sobre o conteúdo nutrição. O segundo
painel conta com as categorias: proteínas, vitaminas, lipídeos, água e sais minerais, onde
os alunos acoplarão suas charadas. Serão 3 grupos, onde a pontuação será trabalhada
conforme o número de acertos.
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REGISTRO
A atividade ocorreu no período matinal, do dia 08 de Agosto de 2016,
abrangendo 23 alunos da turma 201 e 21 alunos da turma 200, ambas do 2° ano do
ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.
Os alunos foram direcionados ao laboratório de ciências da escola, onde a
atividade foi aplicada. A intervenção contou com a presença dos bolsistas ID
convidados Cassiano, Carine e Mireli, que observaram e registraram a atividade através
de fotos. Primeiramente os estudantes obtiveram a explanação teórica contextual do
conteúdo nutricional, destacando os principais tipos alimentícios e suas funções
orgânicas e inorgânicas humanas. A fome mundial foi abordada com o intuito de
reflexão, os alunos puderam expor seus pensamentos e dialogar sobre como a fome
afeta o homem. Doenças como o raquitismo, (hiper ou hipo) tireoidismo, depressão e
infarto foram tópicos paralelos ao conteúdo, relacionados com a alimentação.
A seguir, de forma complementar a atividade, os alunos participaram do jogo
“nutri-nutri”, direcionado a todo o conteúdo abordado na intervenção. O jogo, estilo
batalha naval, é um meio de os alunos revisarem e tirarem dúvidas sobre o tema
trabalhado. Conta com 50 cartões charadas, onde o aluno desenvolve o raciocínio lógico
para desvendar a charada. As turmas foram separadas em 3 grandes grupos, onde o
acerto era gratificado com a acumulação de pontos, já o erro despontuava o grupo.
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Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica do conteúdo nutrição. Efetuada
para alunos da turma 201, do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02: alunos da turma 201 do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M João
Pedro Nunes, efetuando as etapas do jogo em grupo, com o auxílio da bolsista
ID.
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Figura 03: Alunos da turma 200, do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M João
Pedro Nunes, elaborando a leitura e raciocínio lógico das charadas do jogo.

Figura 04: Grupos formados pelos alunos da turma 201, do 2° ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando a etapa de pontuação do
jogo “nutri-nutri”.

AVALIAÇÃO
A atividade, em ambas as turmas, ocorreu de acordo com o planejamento e dentro
do cronograma. Os alunos utilizaram o tempo disponível para o diálogo e exposições de
ideias formuladas ao participar da atividade. Efetuaram ativamente as etapas da
intervenção, sem haver imprevistos ou perturbações.
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O jogo foi bem utilizado, não apenas na forma de revisão, mas também como uma
forma de entretenimento. Sendo bem aceito pelos alunos participantes.
Houve o comprometimento, atenção e diálogo necessários para o decorrer do
objetivo geral visado, chegando-se assim a resultados positivos relevantes para a
intervenção proposta.
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INTERVENÇÃO
Cultura de Tecidos Vegetais
Por: Alice Lemos Costa, Cassiano Rodrigues e Mireli Fiorenza

CONTEXTUALIZAÇÃO
O mundo da ciência é fascinante e repleto de inovações e progressos. Nesse
aspecto, o estudo de plantas tem contribuído de forma relevante para o setor produtivo a
partir do impulso, na última década, as pesquisas para a produção de plantas livres de
vírus, para a propagação clonal e o desenvolvimento de genótipos resistentes tem
aumentado (referência?).
A cultura de tecidos é uma excelente ferramenta para clonar plantas em escala
comercial, além de colaborar na realização de estudos de transformação genética e
conservação de espécies vegetais. Permite ainda aperfeiçoar a interação entre fatores
116

abióticos (nutricionais, luminosos, temperatura etc) e bióticos (hormonais e genéticos),
resultando em plantas sadias, vigorosas e geneticamente superiores, que podem ser
multiplicadas massivamente (referência?).
A técnica de cultura de tecidos pode ser empregada para a multiplicação de espécies de
difícil propagação, como por exemplo, algumas espécies nativas do Cerrado. Pode ser
empregada por métodos de utilizações com sementes, o qual se assegura uma assepsia
do embrião vegetal, sucedido de um resultado mais promissor. Outro exemplo de grande
importância é a limpeza clonal, por meio da qual é possível, em algumas espécies, como
abacaxi, morango, batata e outros, a produção de mudas livres de vírus.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS



Desenvolver , a partir de métodos científicos, o cultivo de tecidos vegetais;
Aprender métodos de cultivo, como a fabricação de meio de cultura alternativo,



através de materiais de baixo custo e acessíveis;
Visualizar como ocorre o crescimento vegetal in vitro, acompanhando as etapas



do crescimento;
Obter o conhecimento de técnicas de higiene e assepsia para o material laborato-



rial, sua utilização e manejo;
Construir um experimento, que servirá de material didático visual para a assimilação do conhecimento teórico introduzido.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS






Compreensão de técnicas sobre higiene;
Trabalhar em equipe respeitando opiniões;
Desenvolvimento de raciocínio lógico;
Formulação problemática de ideias e soluções;
Interpretação contextual dos tópicos trabalhados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Os alunos receberão a teoria do tema que será trabalhado, por intermédio do
material didático data show. Observarão fotos reais da aplicação e métodos de cultivo de
tecidos vegetais. Assimilarão a aplicação deste procedimento no mercado mundial,
através da plantação, praticada pelo homem desde sua domesticação do planeta.
Construirão as etapas metodológicas necessárias para elaboração experimental
do cultivo de tecido vegetal in vitro. Utilizarão sementes da Pisum sativum (ervilha),
para que futuramente consiga-se trabalhar conceitos sobre genética.
Farão um meio alternativo de cultivo à base de água de coco e ágar, utilizando
microondas e tubos de ensaio. A esterilização do material laboratorial será através de
álcool 70%, água destilada e água sanitária. A exposição do experimento será em uma
estante para tubos, a qual permanecerá no laboratório de ciências da escola.
As observações serão anotadas em uma planilha, disposta no anexo I, na qual
cada aluno anotará informações básicas sobre o desenvolvimento experimental. A
planilha contará com um espaço referente ao resultado obtido e a conclusão do trabalho
realizado, etapa que será preenchida individualmente. Ao final da atividade será feita
uma roda de discussões, possíveis erros e acertos do processo serão discutidos, com o
intuito de aperfeiçoar a metodologia utilizada.
As etapas serão de acordo com os encontros, o desenvolvimento da atividade
ocorrerá em cinco etapas:
1° Introdução contextual do conteúdo.
2° Elaboração do experimento.
3° Observações referentes ao experimento.
4° Apresentação dos resultados.
5° Conclusão do trabalho realizado.
Cada etapa ocorrerá de forma cumulativa, pois cada uma depende do desenvolvimento
da outra.

REGISTRO
A atividade iniciou no dia 08 de agosto de 2016, no Clube de Ciências ECOPLI
da E.E.E.M João Pedro Nunes. Primeiramente, efetuou-se uma introdução do que é
cultura in vitro, suas finalidades e objetivos. A seguir, os estudantes poderão sanar
dúvidas e participar de uma roda de conversa sobre atividade futura trabalhada, frisando
Gregor Mendel como nosso inspirador.
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No dia 15 de agosto de 2016, elaboram o experimento, onde técnicas aprendidas
no curso de tecidos vegetais ministrado pelo Mestre Paulo Roberto da Silva Diniz, da
Universidade Federal do Pampa, foram repassadas gradativamente aos alunos. O
experimento baseou-se na utilização de sementes de ervilhas, exatamente pelo fato de
Gregor Mendel ter utilizado esta espécie para seus estudos.
Em 22 de agosto de 2016, os discentes que participam do clube iniciaram as
anotações previstas na atividade, observando os resultados do experimento. Nesta
mesma data, elaborou-se cartazes e outros materiais que foram levados à exposição dos
150 anos da Genética Mendeliana. A exposição ocorreu em duas etapas, primeiramente,
nos 30 e 31.08.16, na Universidade Federal do Pampa, campus de São Gabriel, aberta à
comunidade acadêmica. Já a segunda, no Sobrado Cultural de São Gabriel, localizado
na Praça Fernando Abbott, entre 01 e 02 de setembro/2016, aberta à comunidade
(escolas, entidades e cidadãos da cidade).
No dia 05 de setembro de 2016, finalizamos a intervenção, com o plantio das
mudas que germinaram in vitro, efetuada pelos alunos do clube Ecopoli.

Figura 01: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI recebendo
explanação teórica da atividade a ser trabalhada, pelas bolsistas ID.
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Figura 02: Estudantes do Clube de Ciências ECOPOLI, participando
com as bolsistas ID, da roda de conversa.

Figura 03: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI efetuando as etapas de
construção do experimento. Etapa II - Esterilização das sementes.
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Figura 04: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI efetuando a etapa IV
do experimento, passagem do meio de cultura para os tubos de ensaio.

Figura 05: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI, com os bolsistas ID,
após o término da etapa experimental.
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Figura 06: Sementes de ervilhas germinando in vitro, experimento
realizado pelos alunos do clube de ciências ECOPOLI.

Figura 07: Sementes germinadas sendo repassadas para o plantio in vivo,
atividade realizada pelos alunos do clube de ciências ECOPOLI.

AVALIAÇÃO
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A atividade teve longa duração e muitas etapas. Todas foram concluídas e
efetivadas com sucesso. Os estudantes, mesmo que de forma alternada, participaram das
atividades propostas.
A programação não teve alterações, ocorrendo dentro da programação. Os
alunos demonstraram-se ativos e atentos. De forma geral, algumas etapas chamaram
mais a atenção, como a elaboração do meio de cultura, talvez pelo fato de ter sido uma
novidade aos discentes.
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INTERVENÇÃO
Eletrostática
Por: Alice Lemos

CONTEXTUALIZAÇÃO

Toda a matéria que conhecemos é formada por moléculas. Esta, por sua vez, é
formada por átomos, que são compostos por três tipos de partículas elementares:
prótons, nêutrons e elétrons. Se pudéssemos separar os prótons, nêutrons e elétrons de
um átomo, e lançá-los em direção à um imã, os prótons seriam desviados para uma
direção, os elétrons a uma direção oposta ao do desvio dos prótons e os nêutrons não
seriam afetados (REITZ, 2006).
Cada uma das propriedades constituintes das partículas é chamada carga elétrica.
Os prótons são partículas com cargas positivas, os elétrons tem carga negativa e os
nêutrons tem carga neutra. Um próton e um elétron têm valores absolutos iguais,
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embora tenham sinais opostos. O valor da carga de um próton ou um elétron é chamado
carga elétrica elementar e simbolizado por e- (SÓFÍSICA, 2016).
A única modificação que um átomo pode sofrer sem que haja reações de alta
liberação e/ou absorção de energia é a perda ou ganho de elétrons. Por isso, um corpo é
chamado neutro se ele tiver número igual de prótons e de elétrons, fazendo com que a
carga elétrica sobre o corpo seja nula (SAMPAIO, 2005)
Pela mesma analogia podemos definir corpos eletrizados positivamente e
negativamente. Um corpo eletrizado negativamente tem maior número de elétrons do
que de prótons, fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo seja negativa. Já um
corpo eletrizado positivamente, tem maior número de prótons do que de elétrons,
fazendo com que a carga elétrica sobre o corpo seja positiva.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS


Desenvolvimento e exercício do raciocínio lógico, de acordo com a disponibilidade de exemplos de fenômenos físicos do cotidiano, fazendo sua



assimilação através de fotos de situações reais;
Formulação de ideias referentes ao fenômeno físico de eletrização, sua



atuação em nosso planeta e fenômenos naturais;
Construção de um motor manual de eletrização da matéria, onde por intermédio de polarização motora, visualizarão e coordenarão este fenôme-



no;
Participação do jogo “Eletrizado”, desenvolvendo a revisão contextual
dos tópicos trabalhados na atividade.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS




Raciocínio lógico;
Trabalho em equipe e respeito com os colegas;
Formulação de contextos relacionados aos fenômenos físicos de eletriza-



ção;
Reconhecimento de polarização e cargas positivas e negativas;
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Compreensão dos fenômenos da natureza e seus mecanismos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os estudantes receberão, primeiramente, a contextualização do conteúdo
referente aos fenômenos de eletrização. A disponibilidade do conteúdo será por
intermédio do material didático data show, no qual os alunos poderão visualizar fotos de
situações reais sobre estes fenômenos físicos naturais. Poderão fazer perguntas, expor
ideias e relatar a atuação destes fenômenos em seu dia a dia. Receberão todo o conteúdo
disposto na folha do anexo I, para acoplar ao caderno.
A seguir efetuarão a construção de um motor manual de eletrização da matéria,
com os seguintes materiais: canudo plástico, copo plástico, massa de modelar, agulha e
papel. Onde poderão efetuar a polarização de cargas, manusear e visualizar a atração e
repulsão de cargas elétricas.
Finalizando a atividade, os discentes participarão do jogo “Eletrizante”, no estilo
tabuleiro, de perguntas e respostas sobre todo o conteúdo aplicado. Visando uma
atividade de entretenimento e revisão dos tópicos trabalhados na atividade interventiva.

REGISTRO
A atividade ocorreu no dia 05 de Setembro de 2016, atendendo 23 alunos da
turma 302 do 3° ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, no turno da
manhã. Efetuada no laboratório de ciências da escola.
Os alunos receberam a explanação teórica do conteúdo Eletrostático, figuras e
aplicações no dia a dia. Exemplos, como pintura à jato utilizada em carros;
abastecimento de aeronave com sistema inverso de cargas elétricas, que impulsiona o
combustível para o tanque; máquina de xerox, elaborada com sistema de jato de tinta
eletrostático, entre outros foram trabalhados como modelos.
A seguir, os alunos construíram um experimento eletrostático, utilizando
canudos, copo plástico, massinha de modelar e agulha. O experimento movido à força
eletrostática foi possível pela força mecânica de atrito entre o canudo e o papel. Onde
foi visualizada a atração e dispersão entre cargas iguais e diferentes.
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Finalizando a intervenção, os alunos participaram do jogo “Eletrostática”. O
jogo molda-se na forma de tabuleiro com perguntas e respostas, onde acertos levam o
grupo a avançar as casas e erros a retornar. Assim, revisou-se o conteúdo trabalhado de
forma descontraída.

Figura 01: À esquerda, bolsista ID efetuando a explanação teórica do conteúdo; à direita, alunos do 3° ano
do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, observando.

Figura 02: À esquerda, experimento efetuado pelos estudantes; à direita, alunos do 3° ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando as etapas da atividade.
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Figura 03: Alunos do 3° ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando as etapas do jogo
“Eletrostática”.

AVALIAÇÃO

Os alunos participaram ativamente da atividade proposta, abordando
curiosidades e relatos pessoais sobre choques elétricos ocorridos com eles e seus
familiares. Utilizaram o tempo disponibilizado de forma adequada, aproveitando todas
as etapas da intervenção.
Efetuaram a construção do experimento em duplas, interagindo assim com os
colegas. Participaram do experimento de forma a visualizar os fenômenos físicos de
atração e repulsão de cargas elétricas. A atividade ocorreu dentro da programação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANEXO I
Eletrostática
Eletricidade
•
Fenômenos que envolvem cargas de elétrons estáticas ou em movimento.
Eletrostática
•
Ramo da eletricidade que estuda cargas elétricas em repouso e movimento, interações atrativas e repulsivas.
Cargas Elétricas
Elétrons (

−¿¿
e

) = carga negativa.

+¿¿
p

•

Próton (

) = carga positiva.

•

Obs: é o elétron que se move! O próton fica restrito ao núcleo.

Como a matéria fica Carregada?
•
Eletrização.
•
Transferência de elétrons entre corpos
Eletrização por Atrito
•
O atrito mecânico faz com que um corpo perca elétrons para outro corpo, desde que um tenha tendência á
perde-los. (ex: gerador de Van Graaff).

128

INTERVENÇÃO
Qual a Origem dos Alimentos
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO

As espécies de alimentos são subdivididas em duas classes, uma de origem
animal e outra de origem vegetal.
As de origem animal são os mais importantes fornecedores de proteínas aos
seres humanos. Os principais alimentos de origem animal são: manteiga, queijo, ovos,
leite, carne bovina e de aves. A maior parte da carne consumida provém de animais
domésticos como boi, porco e carneiro. Peixes e frutos do mar, como mariscos, lagostas,
caranguejos, siris, ostras e camarão, e aves como galinha e peru, também são
consumidos em larga escala.
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Já as de origem vegetal são os alimentos que representam grande parte da dieta
alimentar dos seres humanos e também são utilizados para ração animal. Cereais,
hortaliças e frutas. Os alimentos de origem vegetal fornecem grande quantidade de
vitaminas, fibras e sais minerais, sendo fundamentais em uma dieta equilibrada (KLICK
EDUCAÇÃO, 2016).
As plantas são seres vivos que produzem o próprio alimento por meio da
fotossíntese. Em todo o mundo existem milhares de diferentes espécies de plantas.
Atualmente, são conhecidas cerca de 380 mil espécies. A maior parte delas pode
produzir sementes em algum momento da vida. Algumas espécies, porém, não
produzem sementes. Os cientistas usam essa característica para classificar as plantas em
grupos (BOVO, 2014).
As plantas podem ser encontradas no solo (terrestres), na água (aquáticas), ou
presas nos galhos de outras plantas ou em cercas (aéreas). Quanto ao tipo de clima,
podem ser encontrados desde em desertos até em regiões do planeta ricas em gelo.
Conhecer as partes constituintes das plantas e suas características homológicas é
de relevância, visando um aprofundamento educacional importante para os anos iniciais
do ensino fundamental.
Esses seres vivos apresentam muitas variações. Podemos encontrar plantas
pequenas e outras gigantescas, como algumas árvores da Amazônia. Além disso, há
espécies que vivem muito pouco tempo; e outras centenas de anos.
Algumas plantas nascem naturalmente, pois suas sementes são levadas para
outros lugares pelo vento (anemocoria), pela água das chuvas, ou mesmo junto com
alguns animais (zoocoria). Outras plantas nascem porque o ser humano planta, seja em
jardins, hortas ou em grandes áreas. Nesses casos, falamos que elas são cultivadas
(ESCOLA KIDS, 2014).

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
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Os alunos desenvolverão o conhecimento básico sobre as plantas, seu modo de
vida e desenvolvimento. Qual a sua origem e onde elas podem se desenvolver,
ressaltando seus habitats ambientais naturais. A anatomia constitucional básica das
plantas e o destaque com ênfase em suas estruturas.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS







Raciocínio lógico e lúdico;
Compreender o tema trabalhado;
Reconhecer a importância das plantas em nosso planeta;
Diferenciar as estruturas das plantas;
Coordenação física e motora;
Respeito aos colegas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente será feita uma conversa informal com os alunos, buscando sondar
os seus conhecimentos sobre o conteúdo plantas. Serão feitas perguntas sobre estruturas,
funções e utilizações pelo homem, introduzidas lentamente no decorrer da proza.
A seguir os alunos receberão a explanação teórica do conteúdo proposto, através
do material didático data show. Os slides, ricos em figuras de situações reais e
ilustrativas, contextualizarão os tópicos no dia a dia dos alunos. Neste momento o
diálogo é aberto para sanar dúvidas e deixar os alunos exporem suas curiosidades.
Para acompanhar o progresso da atividade proposta, os alunos efetuarão a
construção de um experimento. O experimento é baseado na germinação de um grão de
feijão em um copo plástico, contendo algodão e água. Este experimento será levado
pelos alunos para casa, onde eles cuidarão por uma semana.
Dando continuidade ás atividades os alunos receberão a folha do anexo I, farão a
leitura oral da folha, completarão as lacunas e colorirão a folha seguida de seu
acoplamento no caderno de aula.
Finalizando intervenção, será efetuado o Jogo da Velha Saudável, onde os alunos
serão estimulados a alimentação saudável, por intermédio de tabuleiros com frutas.

REGISTRO
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A atividade ocorreu no dia 09 de Setembro de 2016, atendendo 27 alunos da
turma 4ºB, do 4°ano do ensino fundamental do turno da tarde, da E.E.E.M João Pedro
Nunes.
Ocorrida em sala de aula, a intervenção iniciou com uma conversa informal,
buscando saber o que os alunos entendem por alimentos. A seguir, houve uma
contextualização teórica do conteúdo. Abordando o que são alimentos e qual sua
classificação. Alimentos de origem vegetal e animal foram trabalhados com o auxílio do
material didático data show.
Seguindo com a aula, os alunos efetuaram a leitura e exercícios dispostos no
anexo I, onde havia figuras e espaços para preencher a origem dos alimentos, partes das
plantas e desenhos. Esta folha foi acoplada no caderno dos discentes.
De acordo com o término desta etapa individual, cada aluno levou para a
correção docente o caderno.
A seguir os alunos efetuaram a construção de um experimento, plantando um
grão de feijão em copo plástico com água e algodão. Cada um levou para casa o seu
copo com feijão. A proposta é que cada um cuide da sua planta e leve após uma semana
para a sala de aula, onde serão observadas. O intuito é que os alunos observem o
crescimento de uma planta.
Finalizando a atividade os alunos participaram do “Jogo da Velha Saudável”.
Divididos em quartetos, jogarão com peças de frutas feitas em EVA como: pera, maça,
uva, morango, ameixa, entre outras. O jogo estimula a alimentação com frutas e auxilia
no trabalho em equipe.
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Figura 01: Alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes
participando da explanação oral do conteúdo.

Figura 02: Alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes
trabalhando com a folha das atividades.
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Figura 03: Trabalho realizado pelos alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M.
João Pedro Nunes.

Figura 04: Alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes com os
seus feijões plantados em copo plástico e algodão.
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Figura 05: Jogo da Velha Saudável, praticado pelos alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da
E.E.E.M. João Pedro Nunes.

AVALIAÇÃO

Os alunos efetuaram todas as etapas previstas da atividade de forma participativa
e ativa. Observaram e dialogaram na explanação teórica do conteúdo, abordando suas
opiniões sobre o conteúdo trabalhado.
Trabalharam em equipe na construção do experimento e completaram a folha
disposta no anexo I sem haver erros ou imprevistos. No término da atividade
participaram do Jogo da Velha Saudável, respeitando os colegas e a bolsista ID.
A intervenção ocorreu de forma tranquila e dentro da programação estipulada,
sendo utilizado o tempo previsto para a conclusão das etapas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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INTERVENÇÃO
Quem são os nutrientes?
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos alimentos existem nutrientes, que fornecem a energia e os materiais
necessários para que o nosso corpo se desenvolva. Possibilitando o crescimento, o
desenvolvimento e a proteção adequada para os nossos estágios vitais.
Os carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, água e sais minerais são estes
nutrientes, que podem ser adquiridos ou produzidos pelos seres vivos. É a partir destes
componentes que o organismo retira a energia necessária para as funções vitais, ou seja,
manutenção da vida. A energia obtida dos alimentos é utilizada para realização de todas
as nossas atividades, como: andar, estudar e brincar (BOVO, 2014).
Uma alimentação saudável e equilibrada fornece a quantidade adequada de
nutrientes necessários ao nosso organismo. Para que ocorra o consumo de todos os
nutrientes que precisamos, devemos ter uma alimentação variada, que combine
diferentes alimentos (GEWANDSZANAJER, 2006).
A quantidade de alimentos necessária a cada pessoa depende muito da idade e do
modo de vida. Por exemplo: quem prática esporte deve consumir mais calorias, quando
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comparado ao individuo de vida sedentária. Para que se possa estudar, uma nutrição
adequada e balanceada pode auxiliar no aprendizado e desenvolvimento intelectual
(BEEF POINT, 2016).
Fornecer esta informação aos alunos do ensino fundamental é de suma
importância, principalmente por se encontrarem em fase de crescimento e necessitarem
constantemente de uma alimentação saudável.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS



Conhecer os cinco tipos nutricionais essenciais para o desenvolvimento
humano, classificados como: carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas,



água e sais minerais;
Estabelecer uma conexão entre as biomoléculas e os alimentos do dia a




dia;
Reconhecimento visual dos alimentos ricos em determinadas nutrientes;;
Conhecer as suas funções dos nutrientes no organismo humano, bem
como as consequências de sua ausência ou excesso, no corpo humano.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS







Trabalho em grupo;
Raciocínio lógico;
Coordenação física e motora;
Compreensão do conteúdo aplicado;
Respeito aos colegas;
Trabalho sobre pressão de tempo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente os alunos farão uma atividade para relembrar o conteúdo inicial
referente à origem dos alimentos. Desenhos de alimentos já trabalhados serão expostos
no quadro, os alunos serão escolhidos aleatoriamente para irem ao quadro e dizer qual é
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a origem daquele alimento. A seguir, outros estudantes, também escolhidos
aleatoriamente, efetuarão a correção das respostas e outros o porquê que elas estão
corretas ou incorretas.
Continuando a atividade, os alunos receberão a explanação teórica do conteúdo a
ser trabalhado, por intermédio do material didático data show. Os slides trarão fotos de
alimentos do dia a dia, onde encontramos os componentes nutricionais abordados. Neste
momento, os discentes poderão relatar experiências sobre sua alimentação, hábitos
alimentares e sanarão dúvidas sobre o conteúdo trabalhado.
A seguir, será completada pelos os alunos, a folha disponibilizada no anexo II,
onde o conteúdo lecionado estará disposto de forma simples e objetiva. Efetuarão a
atividade de preencher na folha os tipos nutricionais referentes aos alimentos já
trabalhados. Batatas, arroz, feijão, frutas, legumes, carnes, ovos, leite, azeite e água
serão classificados como: carboidratos, proteínas, lipídeos, água e sais minerais. A folha
passará por correção docente e a seguir será acoplada no caderno dos discentes.
Continuando a atividade os alunos efetuarão a separação de amostras de
alimentos disponibilizados como: arroz, feijão, carne, batata, massa, laranja, limão,
azeite, leite, água, entre outros. Para que os estudantes efetuem sua separação e
classificação nutricional, poderão construir a partir dos ingredientes da amostra,
referências para consumo dos alimentos, diversificando-os de acordo com seu valor
nutricional.
Após esta etapa, os alunos serão divididos em grupos, para participação no jogo
Show do Milhão Nutricional, onde responderão perguntas referentes ao conteúdo
trabalhado. As fases do jogo são acumulativas, cada aluno será sorteado aleatoriamente
e ocupará uma função no jogo. O jogador principal possuirá auxílio de três
universitários, sete placas, um pulo e três cartas. Assim que responder errado, ocorre um
sorteio de um novo jogador, oriundo da plateia. Para cada jogador novo, todas as outras
posições serão sorteadas novamente. Desta forma, todos os discentes participarão,
podendo aprender e revisar todo conteúdo trabalhado.
Finalizando esta intervenção, os alunos levarão para a aula os seus feijões,
cultivados e germinados na intervenção anterior. Farão análises de seu desenvolvimento,
seguido de seu plantio em um vaso com terra.

REGISTRO
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A atividade ocorreu entre os dias 16 e 30 de Setembro de 2016, atendendo 28
alunos da turma 4ºB (4°ano do ensino fundamental do turno da tarde), da E.E.E.M João
Pedro Nunes. Disposta em duas etapas, aplicadas no laboratório de ciências da escola.
Inicialmente os alunos fizeram uma atividade de avaliação, revisando o conteúdo
já aplicado na intervenção anterior “Qual a Origem dos Alimentos”. Figuras de
alimentos já trabalhados foram anexadas ao quadro, onde os alunos preencheram qual a
sua origem e efetuaram a correção das respostas realizadas.
Introduzindo um novo assunto, “Quem são os Nutrientes”, a bolsista ID efetuou
a explanação teórica do conteúdo, através do material didático data show. Os slides
continham fotos de alimentos do cotidiano como: arroz, feijão, massas, pães;
representando os carboidratos. Carnes de porco e gado, ovo, peixe, salame, leite;
representando proteínas. Óleo de soja, margarina e maionese; como lipídeos. Laranja,
mamão, tomate, banana, maracujá; como vitaminas. Água, feijão e couve (ricos em
ferro), sal de cozinha (rico em iodo); como água e sais minerais.
Seguindo com a aula, os alunos efetuaram a leitura de exercícios dispostos em
uma folha de atividades (anexo II). Nela havia figuras e espaços para preencher a
categoria nutricional dos alimentos (carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, água e
sais minerais), de acordo com a figura ilustrada. Esta folha foi acoplada no caderno dos
discentes e corrigida pela bolsista ID.
Com o intuito de proporcionar a relação destes nutrientes com os alimentos, os
discentes participaram da amostra nutricional. Alimentos já trabalhados e citados à cima
foram dispostos em amostras, distribuídos e selecionados pelos os alunos de acordo com
sua categoria.
A seguir os alunos efetuaram o plantio dos feijões (experimento realizado na
atividade anterior “Qual a Origem dos Alimentos?”). Visando a importância dos solos
para a produção dos alimentos, seja de origem animal ou vegetal.
Ao final da atividade, os alunos participaram do jogo “Show do Milhão”.
Divididos em grupos, ocuparam a categoria de: placas, universitários e jogador
principal. As ordens foram sorteadas aleatoriamente, conforme o jogador principal
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errava a questão, toda a equipe de apoio era sorteada novamente, proporcionando que
todos os discentes participassem da atividade.

Figura 01: Discente da E.E.E.M João Pedro Nunes
efetuando a atividade no quadro.
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Figura 02: Alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes
participando da explanação oral do conteúdo.

Figura 03: Estudantes da E.E.E.M João Pedro Nunes completando a folha de atividades, relacionada ao
conteúdo trabalhado.

Figura 04: Trabalho realizado na folha de atividades pelos
os alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes
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Figura 05: À esquerda, discentes da turma 4°B, (4° ano do Ensino Fundamental) da E.E.E.M
João Pedro Nunes com o bolsista ID convidado; à direita a mesa montada pelos alunos na
amostra nutricional.

Figura 06: À esquerda, amostras dos feijões cultivados pelos alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes;
no centro discente com os feijões; à direita a realização do plantio.

Figura 07: Alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes participando do jogo Show do Milhão, à esquerda
jogador principal pedindo o auxílio das placas; no centro jogador principal após ganhar a rodada; à
direita universitários.
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AVALIAÇÃO

A intervenção ocorreu em duas etapas, sendo intensa e diversificada. Contendo
jogos, amostras de alimentos, folha de atividades e experimentos. Os alunos
desenvolveram ativamente todas as etapas propostas, demostrando interesse e aptidão
para a realização das atividades. Pessoalmente para a minha pessoa, foi à intervenção
mais longa realizada em um ano e dois meses de PIBID. Disposta em dois dias, com
carga horária de 4 horas aula. Gostei muito desta nova experiência metodológica, pois é
promissor ver o aprendizado sendo construído individualmente com cada aluno. Ao
perguntar aos alunos questões referentes às etapas anteriores, recebendo respostas
corretas, percebi o quanto é importante o ensino de forma gradual.
Todas as etapas planejadas foram realizadas dentro do período estipulado. Os
discentes aproveitaram o tempo disposto para a realização das atividades. Trabalharam
de forma cooperativa com os demais colegas, desenvolvendo o respeito com o próximo.
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INTERVENÇÃO
E Agora? Vamos Ter Um Bebê!
Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

CONTEXTUALIZAÇÃO

Para obter um ensino mais eficiente, novas técnicas didáticas consistindo numa
prática inovadora e prazerosa, podem ser usadas e voltadas para a área da educação.
Dentre essas técnicas temos o lúdico, um recurso didático dinâmico que garante
resultados eficazes na educação, apesar de exigir extremo planejamento e cuidado na
execução da atividade elaborada. O jogo é a atividade lúdica mais trabalhada pelos
professores atualmente, pois ele estimula as várias inteligências, permitindo que o aluno
se envolva em tudo que esteja realizando de forma significativa. (ANTUNES, 2001).
A educação tem por objetivo principal formar cidadãos críticos e criativos com
condições aptas para inventar e ser capazes de construir cada vez mais novos
conhecimentos. O processo de Ensino/Aprendizagem está constantemente aprimorando
seus métodos de ensino para a melhoria da educação. A prática pedagógica,
contribuindo para o aprendizado do alunado possibilitando ao educador o preparo de
aulas dinâmicas fazendo com que o aluno interaja mais em sala de aula, pois cresce a
vontade de aprender, seu interesse ao conteúdo aumenta e dessa maneira ele realmente
aprende o que foi proposto a ser ensinado, estimulando-o a ser pensador, questionador e
não um repetidor de informações.
Como vemos Gilda Rizzo (p. 40, 2001) diz o seguinte sobre o lúdico:
A atividade lúdica pode ser, portanto, um eficiente recurso
didático, aliado do educador, amplia o interessado no
desenvolvimento social e cognitivo da inteligência de seus
alunos, mobilizando saberes de sua ação intelectual e social na
desobstrução da fragmentação do conhecimento.
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Diante da sociedade atual, coloca-se em “xeque” o principal papel do educador:
estimular o alunado à construção de novos conhecimentos. Através das atividades
lúdicas o aluno acaba sendo desafiado a produzir e oferecer soluções às situações e
problemas impostas pelo educador. Pois o lúdico é um dos motivadores na percepção e
na construção de esquemas de raciocínio, além de ser uma forma de aprendizagem
diferenciada e significativa.
Nylse Cunha (1994) acredita que a ludicidade oferece uma “situação de
aprendizagem delicada”, ou seja, que o professor precisa nutrir o interesse do aluno,
sendo capaz de respeitar o grau de desenvolvimento das múltiplas inteligências do
mesmo, do contrário a atividade lúdica perde completamente sua riqueza e seu valor,
além do mais o professor deve gostar de trabalhar esse novo método sendo motivador a
fazer com que os alunos gostem de aprender, pois se o educador não se entusiasmar pelo
que ensina o aluno não terá o interesse em aprender.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Efetuou-se uma busca por atividades que englobassem uma dinâmica de
exercício lúdico, para proporcionar aos alunos uma forma diferente de absorver o saber.
Pesquisou-se um embasamento teórico adequado a este tipo de atividade, visando trazer
para a sala de aula, métodos eficientes para aplicação do ensino.
O conhecimento já adquirido em intervenções anteriores pelos alunos será
utilizado, para que seja possível o desenvolvimento de conceitos pessoais sobre o
conteúdo trabalhado, visando assim um diálogo mais aberto.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS





Desenvolver a criatividade, a sociabilidade e as inteligências múltiplas;
Enriquecer o relacionamento entre os alunos;
Reforçar os conteúdos já aprendidos;
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Aprender a lidar com os resultados independentemente do resultado;
Respeitar regras;
Desenvolver e enriquecer sua personalidade tornando-o mais participativo e es-




pontâneo perante os colegas de classe;
Aumentar a interação e integração entre os participantes;
Proporcionar a autoconfiança e a concentração.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A atividade baseia-se na velha e tradicional brincadeira da batata quente.
Inicialmente organizaremos os discentes em grande círculo, a seguir encheremos um
balão. A brincadeira começará quando colocarmos a música, neste momento o balão
passa de mão-em-mão. Os alunos mantêm esta etapa até o momento em que a música
para. O aluno que estiver com o balão no momento em que a música sessar deverá
responder a perguntas como: Se você tivesse um filho agora, conseguiria continuar os
estudos? Você terá um filho neste ano, o que mudaria na sua vida? Como você planeja
sustentar o seu filho que vai nascer hoje? Seus pais ou responsáveis aprovam um neto
neste momento? Você sabe do que um bebê necessita? Entre outras perguntas que farão
os discentes desenvolver o raciocínio para este tema. De acordo com cada parada da
musica e pergunta efetuada pelas bolsistas ID e respondida pelos alunos, um novo balão
é dado.
A seguir será efetuada uma atividade experimental com a turma. Primeiramente
os discentes serão divididos em duplas, não importando o sexo. Utilizarão os balões da
etapa anterior, para dar continuidade à atividade seguinte. Cada balão será acoplado à
dupla por intermédio de um barbante. Os alunos deverão sentar durante o período das
aulas em duplas. Efetuarão todas as atividades letivas deste dia nesta posição. De acordo
com os intervalos entre disciplinas, o bolsista ID adentrará em sala de aula,
reproduzindo um sinal sonoro (choro). Neste momento as duplas devem efetuar
atividades como: trocar frauda; amamentar; levar para passear e dar banho.
Ao final do período de aulas, a atividade termina, os alunos serão desacoplados e
os balões estourados.
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REGISTRO DA ATIVIDADE

No Dia 27 de outubro de 2016, foi realizado o segundo encontro referente ao
tema Maternidade e Paternidade na adolescência, com a turma do 9º ano D, do ensino
fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes. Este foi dividido em dois momentos, onde,
primeiramente, foi feita uma dinâmica com uso de balões simulando o antigo jogo
“batata quente”. A música utilizada para a atividade foi tocada ao violão por um dos
alunos da turma. A dinâmica da atividade era a seguinte: quando a música parasse, o
estudante que tivesse com o balão teria de responder como agiria em uma determinada
situação. Logo após esta brincadeira, os alunos separaram-se em duplas e tiveram que
adotar um balão durante os dois períodos de atividades e durante o recreio. As duplas
estavam amarradas pelos pulsos e o balão preso a eles. Durante o recreio foi colocado o
som de uma criança chorando e os alunos tiveram que simular que estavam
amamentando e ninando o balão. A intenção era demonstrar as dificuldades de se ter
uma criança, e o quanto ela é dependente dos pais, que devem muitas vezes parar o que
estão fazendo para atender seus filhos.

Além de ter proporcionado momentos divertidos com a turma, os alunos
perceberam as dificuldades que seria ter um filho em um momento não planejado. A
atividade foi muito produtiva e bem valorizada pelos alunos.
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Figura 1 - Alunos da turma 9ºD em um momento de descontração

Figura 2 - Estudantes participando da dinâmica em grupo com
balões.
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Figura 3 - Alunos com suas duplas formadas para a efetuação da
atividade.

Figura 4 - Alunos durante o recreio, cuidando do "balão-filho"

AVALIAÇÃO

Os alunos desenvolveram todas as etapas propostas da atividade, demonstrando
interesse a participação ativa. Trabalharam em equipe, respeitando os colegas e bolsistas
ID. Abordaram temas e dialogaram ativamente durante as etapas da avaliação. Também
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a pedido dos alunos, trabalhamos temas paralelos ao conteúdo, com o intuito de
melhorar e ampliar áreas de diálogo aberto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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INTERVENÇÃO
Gravidez na Adolescência
(Deveres dos Pais, Direitos da Criança)

Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

CONTEXTUALIZAÇÃO

As relações estabelecidas nos núcleos familiares produzem efeitos pessoais, sociais e patrimoniais, regulados pela sociedade e seu ordenamento jurídico, tais como os
deveres da família e os direitos da criança. O respaldo da lei atribui o direito e dever do
responsável pelo menor de idade, no caso a família garantir a alimentação, saúde mental, saúde corporal, dignidade e dever de mútua assistência, entre outros.
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Nos dia atuais relações familiares constantemente sofrem abusos ou omissões, e
isso faz com que o Direito das Obrigações esteja cada vez mais presente no âmbito do
Direito de Família. De acordo com a Constituição federativa do Brasil (1988):
Art. 227. É atribuição da família o dever de educar, bem como o dever
de convivência e o respeito à dignidade dos filhos, devendo esta sempre primar pelo desenvolvimento saudável e digno do menor, também
o dever de assistir, criar, educar, ensinar aspectos culturais e sociais
aos filhos.

Além de zelar e proporcionar condições saudáveis, para o desenvolvimento de
um novo indivíduo, há casos em que se é comum à separação dos genitores, compartilhando a guarda da criança. Mesmo que a guarda seja compartilhada, é da família a responsabilidade sobre seus membros menores de idade. Cabível a seus membros maiores
de idade, responsáveis legais ou emancipados as penalidades aplicáveis quanto aos deveres intrínsecos ao poder familiar, possibilidade de responsabilização civil pelo descumprimento de seus deveres.
A responsabilidade dos pais é dever irrenunciável. Essa prerrogativa leva em
conta a vulnerabilidade da criança e do adolescente, seres em desenvolvimento que
merecem tratamento especial. Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro atribui
aos pais certos deveres, em virtude do exercício do poder familiar.
A Constituição Federativa do Brasil (1988), em seus Ademais a Lei 8.069/90, do
Estatuto da Criança e do adolescente (ECA) afirma que:
É evidenciada a existência de deveres intrínsecos ao poder
familiar, conferindo aos pais obrigações não somente do ponto
de vista material, mas especialmente afetiva, moral e psíquica.
Preceitua-se que toda criança e adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, a fim de lhes
proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual
e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Aprofundando-se na Lei 10.406/2002, do atual Código Civil brasileiro (CCB),
em seu artigo 1.634, impõe entre os deveres conjugais: “(...) o de sustento, criação,
guarda, companhia e educação dos filhos, (...)”. Já os artigos 1.583 a 1.590, do mesmo
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diploma, preceituam sobre: “(...) a proteção dos filhos em caso de rompimento da
sociedade conjugal, (...)”.
Dentro da nova perspectiva de direitos, surge a possibilidade do Direito de
Família adentrar no campo da responsabilidade civil. “É, pois, nesse ambiente de
revisão, de releitura, de amplidão da responsabilização civil nos dias atuais que se situa,
inegavelmente, a possibilidade de falar de danos, na relação paterno-filial, derivados do
abandono afetivo” (HIRONAKA, 2006, p. 568-582).
Maria Berenice Dias (2002) afirma que, “a convivência dos filhos com os pais
não é direito do pai, mas do filho. Com isso, quem não detém a guarda tem o dever de
conviver com ele. Não é direito de visitá-lo, é obrigação de visitá-lo”.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica com embasamento nas leis regentes de
nosso País, visando o respaldo correto dos deveres dos pais e direitos das crianças.
Visitamos a escola E.E.E.M João Pedro Nunes, onde nos encontramos com a Professora
e Bióloga Jaqueline Miranda Pinto, ocorreu uma conversa informal onde foi exposta a
necessidade do tema “Gravidez na Adolescência” ser trabalhada na escola.
Elaboramos a intervenção, direcionada aos nossos alunos, trazendo tópicos
como: o que é uma família; quais os deveres da família; quem é a criança; quais os
direitos previstos em lei para as crianças; entre outros. De acordo com as citações da lei
da Republica Federativa do Brasil, do Código Civil da República Federativa do Brasil e
do Projeto Maternidade e Paternidade é Para Todo o Sempre, de Maria Berenice Dias
(juíza titular da vara do estatuto da criança e do adolescente GO), entre outros contextos
importantes sociais e culturais dispostos pela nossa sociedade.
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HABILIDADES DESENVOLVIDAS

Os alunos utilizarão conhecimentos basais já obtidos no convívio familiar, social
e escolar, como: o que são leis; o que é família e convívio familiar; a responsabilidade
de uma gravidez; qual o papel de um pai e de uma mãe; o que é um responsável legal;
entre outros, para o aprofundamento de tópicos que serão trabalhados na atividade.
Os alunos desenvolverão habilidades como:







Trabalhar em equipe;
Desenvolver o raciocínio lógico e lúdico;
Respeitar ao próximo;
Debater o tema abordado;
Reconhecer o papel da família na formação de um novo indivíduo;
Reconhecer os deveres dos pais e os direitos da criança.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Será efetuada a explanação teórica do conteúdo Gravidez na Adolescência
(Deveres dos Pais, Direitos da Criança) por intermédio do material didático data show.
Os slides contem tópicos importantes para um entendimento dialogável do que se é uma
família e das responsabilidades cabíveis a seus membros, independentemente de raça,
cor ou crença.
Temas como: O Que é Uma Família; Quais os Deveres dos Pais; Quais os
Direitos da Criança; O que é Um Responsável Legal; entre outros tópicos serão
abordados. O intuito é expor de acordo com as leis regentes, todos os âmbitos que
englobam a figura materna, paterna e infantil de uma família. O conceito de responsável
legal será trabalhado, expondo que, não apenas o pai e a mãe possuem
responsabilidades por uma criança menor de idade. Indivíduos integrantes do circulo
familiar como: tios; avós; primos; irmãos entre outros, possuem quando assim
direcionados pela lei, responsabilidades competentes a criação e educação de um novo
indivíduo.
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De acordo com o decorrer dos temas abordados, o dialogo será livre, os alunos
poderão expor duvidas, casos já vistos na vida real e suas frustações sobre o assunto. A
caixa implantada na intervenção anterior estará disponível para perguntas nesta fase
interventiva.
Para finalizar a atividade, os alunos assistirão ao vídeo (O Nascimento da Eloá),
onde uma jovem da à luz. No vídeo a família da gestante filma e participa ativamente
deste momento tão especial, busca o bem estar e conforto para a futura mamãe. A
gestante recebe apoio, carinho e atenção de seus familiares e principalmente do pai da
criança.

REGISTRO DA ATIVIDADE

No dia

27

outubro de 2016,

foi

realizado

E.E.E.M.

João

na
Pedro

terceira

de

Nunes,

a

atividade

referente

ao

Gravidez

na

tema

Adolescência

com o 9º

ano, turma 9ºD.

Nesta

atividade,

bolsistas-

as

ID expuseram o que é abordado nas leis referentes ao assunto, quais as necessidades
básicas que um indivíduo necessita para sobreviver e o que diz no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).
Esta atividade foi desenvolvida através de apresentações de slides e roda de
discussão, e os alunos demonstraram já ter conhecimento prévio e se interessaram pelo
assunto.
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Figura 1 - Bolsista conversando com os alunos acerca do tema.

AVALIAÇÃO

Os alunos demostraram interesse referente a atividade propostas. Desenvolveram
todas as etapas com participação ativa. Trabalharam em equipe, respeitando os colegas
e bolsistas ID. Dialogaram temas paralelos ao conteúdo, com o intuito de relatar e
ampliar áreas paralelas ao tema trabalhado de forma aberta e compreensiva.
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INTERVENÇÃO
Gravidez na Adolescência
(Maternidade e Paternidade)
Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

CONTEXTUALIZAÇÃO

Nos dias atuais, temos um novo contexto ao falarmos sobre gravidez na
adolescência. Implicações biológicas, familiares, emocionais e econômicas, além das
jurídico-sociais, que atingem o indivíduo isoladamente e a sociedade como um todo.
Devido às repercussões sobre a mãe e sobre o bebé, este conceito é estudado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016).
Para Behle (1991, p. 30), a gravidez na adolescência pode ser estipulada quando:

Denomina-se gravidez na adolescência a gestação ocorrida entre jovens, que
iniciam a atividade do sistema de ovulação, até os 21 anos de idade.
Abrangendo o pleno desenvolvimento saudável de seus órgãos reprodutores.
A gravidez na adolescência, em geral não é planejada ou desejada,
acontecendo em meio a relacionamentos afetivos instáveis.
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A atividade sexual na adolescência inicia-se cada vez mais precocemente, com
consequências indesejáveis imediatas. Estuda-se hoje o aumento da frequência de
doenças sexualmente transmissíveis (DST), entre jovens adolescentes, (BRASIL, 2016).
Pesquisas apontam que adolescentes portadores de DSTs, trazem no período gestacional
altos índices de complicações como: problemas de crescimento e formação do feto,
doenças emocionais e comportamentais além de complicações durante o parto. Estas
complicações incluem: eclampsia; parto prematuro; bebê com baixo peso ou subnutrido;
complicações no parto, que pode levar a uma cesariana; infecção urinária ou vaginal;
aumento do risco de depressão pós-parto; aumento do risco de rejeição ao bebê. (OMS,
2016).
Para Santos (1999), a família poderia discutir e orientar seus filhos em relação à
vida sexual, sanado dúvidas, angústias, tabus e preconceitos muito frequentes, nesta
etapa da vida. A maioria das adolescentes expõem grandes dificuldades em discutir estes
temas com suas famílias. O atual modo de vida da família moderna, muitas vezes não
proporciona o convívio maternal e paternal constante, pois a vida profissional destes
familiares leva a um distanciamento familiar desde a infância. De acordo com a
Constituição da República Federativa do Brasil (1988, Art. 227):

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade
e opressão.

A adolescência é um período de grandes mudanças, físicas, biológicas,
psicológicas e comportamentais. Mudanças que podem ser explicadas através da
interação do indivíduo com o meio ao qual se está inserido, (TAKIUTT, 1986).
Em nosso município de São Gabriel - RS, assistimos a uma crescente onda de
mães muito jovens, que dão a luz ainda em período escolar, desde o ensino fundamental
ao médio. De acordo com a entrevista realizada no Posto de Saúde de nosso município
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(Prefeitura Municipal de São Gabriel – RS), com a equipe de acompanhamento
gestacional, alancamos números alarmantes de gestações de alto risco, entre jovens
adolescentes. Muitas adolescentes entre 12 e 15 anos de idade, encontram-se gravidas,
iniciando um cerceamento de suas atividades no campo escolar, sem generalizar, porém,
grande parcela delas, acaba restrita ao contato com o lar e abandonando os estudos.
Buscando efetuar o diálogo e esclarecimentos sobre as mudanças ocorridas entre
as fases da infância e adolescência, elaboramos uma ação interventiva, que será
realizada na E.E.E.M João Pedro Nunes. A Atividade será efetuada com séries finais do
ensino fundamental, onde a faixa etária de idade corresponde com os estudos efetuados
acima.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Efetuou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o tema a ser trabalhado, buscando
um embasamento teórico dos principais tópicos entorno deste assunto. Efetuou-se uma
visita ao Posto de Saúde- Unidade Bom Fim, do nosso município de São Gabriel – RS;
na busca da orientação de nossos profissionais da área da saúde. Visitamos a escola
E.E.E.M João Pedro Nunes, onde nos encontramos com a Professora e Bióloga
Jaqueline Miranda Pinto, ocorreu uma conversa informal onde foi exposta a necessidade
do tema “Gravidez na Adolescência” ser trabalhada na escola.
Elaboramos a intervenção, direcionada aos nossos alunos, trazendo tópicos
como: o é gravidez; quem é o bebê; quais são responsabilidades dos pais, de acordo com
a lei da Republica Federativa do Brasil e a lei de Diretrizes e Bases da Educação; entre
outros contextos importantes de nossa sociedade.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS

Os alunos utilizarão conhecimentos basais já obtidos no convívio familiar, social
e escolar, como: o que são vírus e bactérias; diferenças morfológicas e fisiológicas entre
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o sexo masculino e feminino; o que é família; o que são leis; entre outros, para o
aprofundamento de tópicos que serão trabalhados na atividade.
Os alunos desenvolverão habilidades como:








Trabalhar em equipe;
Desenvolver o raciocínio lógico e lúdico;
Respeitar ao próximo;
Debater o tema abordado;
Identificar as principais causas da gravidez na adolescência;
Reconhecer os riscos e agravantes de uma gravidez na adolescência;
Recordar métodos contraceptivos.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A intervenção será dividida em duas etapas, visando uma ampliação dialogável
deste contexto, abrirá espaço para o desenvolvimento da confiança e diálogo, para que
os alunos exponham suas opiniões e dúvidas.
Etapa I: Primeiramente será apresentada uma caixa, na qual ficará em sala de
aula, para que os discentes sem pressão ou repressão coloquem seus questionamentos. O
objetivo da exposição da caixa é proporcionar aos alunos, por intermédio de um meio
inanimado um espaço para que exponham anonimamente suas dúvidas e frustações,
relacionadas à vida sexual e gravidez na adolescência.
Etapa II: Será efetuada a explanação teórica do conteúdo por intermédio do
material didático data show. Os slides trabalharam temas como: O Que é Adolescência;
O Que é Gravidez; Quais São as Maiores Dificuldades Enfrentas Por Uma Gravidez na
Adolescência; Como Manter Vínculos Familiares na Gestação; Maternidade e
Paternidade; entre outros tópicos serão abordados.
De acordo com o decorrer da atividade, os alunos poderão conversar entre si e
com a turma assuntos relacionados ao tema trabalhado, relatar casos da vida real,
vivenciados ou presenciados por eles e suas famílias. A caixa estará disponível,
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conforme ocorra o surgimento de dúvidas, os discentes poderão colocar na caixa
perguntas, que serão respondidas na intervenção posterior.

REGISTRO DA ATIVIDADE

No dia 20 de outubro de 2016, ocorreu, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, o
primeiro encontro com a turma de 9º ano, 9ºD do turno da tarde, sobre Maternidade e
Paternidade na Adolescência. Esta atividade, além de ser de extrema importância para a
escola, também faz parte da disciplina de Práticas Formativas e Educativas e conta com
três encontros referentes ao tema. Neste primeiro momento foi realizada uma roda de
conversa com os alunos, apresentando o tema, conhecendo um pouco da realidade de
cada um, suas experiências frente ao assunto abordado. Para que se sentissem mais a
vontade para questionamentos, foi levada uma caixa lacrada, onde os estudantes
puderam colocar dúvidas e tópicos que gostariam que fossem tratados durante estes
encontros.
Esta atividade foi muito bem recebida pelos estudantes, que em todo momento
participaram tirando dúvidas e acrescentando conhecimento.

Figura 1 - Alunos no momento da roda de conversa
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Figura 2 - Bolsista abordando o tema gravidez na
adolescência.

AVALIAÇÃO

Os alunos desenvolveram todas as etapas propostas da atividade, demonstrando
interesse a participação ativa. Trabalharam em equipe, respeitando os colegas e bolsistas
ID. Abordaram temas e dialogaram ativamente durante as etapas da avaliação. Também
a pedido dos alunos, trabalhamos temas paralelos ao conteúdo, com o intuito de
melhorar e ampliar áreas de diálogo aberto.
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INTERVENÇÃO
Roda de Conversa
Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

CONTEXTUALIZAÇÃO

A roda de conversa é um momento onde se amplia a oportunidade de expressar
pensamentos de maneira informal, atividade fundamental para ampliar suas
competências comunicativas entre jovens adolescentes. Requer intencionalidade
educativa, planejamento e reflexão constante. É importante que o professor esteja atento
a fala das crianças, para serem mediador e participante, atribuindo sentido as mesmas. É
necessário ressaltar que a ausência de uma lógica formal do modo de raciocinar da
criança não se constitui em obstáculo para o diálogo com ela.
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Para Phillipe Ariès (2006), o professor deve ter um real interesse por sua fala
atribuindo-lhe sentido comunicativo desde as mais simples enunciações. Deve moldar
as perguntas sem impor seus objetivos pessoais, ordenar o diálogo e servir como
“Suiça” entre os alunos.
Ao incluir o corpo discente nesta prática de conversa, do debate, pretende-se
contribuir para a formação de sujeitos críticos, participativos e autônomos, pois, a
autonomia é construída aos poucos. O sujeito autônomo é o que mais segue as normas e
regras, não por medo ou coerção, mas, porque ele faz questão de seguir, porque ele
compreende os seus significados e sua necessidade. (VYGOTSKI, 1991).
Inovações em metodologias de ensino aprendizagem, visão quebrar o vinculo à
escola tradicional, que mesmo não sendo exposta, ainda norteia o ensino. Para que
ocorra uma absorção do conhecimento de forma desfragmentaria, a roda de conversa
não só, retira os alunos da “fileirinha” do conhecimento, como os coloca frente a frente
aos problemas.
O problema da educação no mundo moderno está no fato de, por
sua natureza, não poder esta abrir mão nem da autoridade, nem
da tradição, e ser obrigada, apesar disso, a caminhar em um
mundo que não é estruturado nem pela autoridade nem
tampouco mantido coeso pela tradição (ARENDT, 1961, p.
245).
No momento da conversa em que se destina a investigação, entendemos como
pode se direcionar a busca, pesquisa, indagação com a finalidade de saber algo, muitas
vezes esta prática não é comum no cotidiano escolar.
Este momento contribui para que nossos jovens quebrem barreiras impostas e
sejam capazes de construir conhecimentos importantes para o seu desenvolvimento.
Estimular para que aprendam a observar, perguntar, levantar hipóteses, imaginar, pensar
e buscar comprovação é possível na educação escolar.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
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No decorrer de todas as atividades inter-relacionadas, buscou-se o saber teórico
deste tema trabalhado. A preparação para responder perguntas provindas dos alunos na
roda de conversa, veio da vida social e intelectual. Qualquer tópico exposto pelos alunos
será respondido de forma informal, e adequado a leis e normas de nossa sociedade atual.
Os alunos acumularam ideais no percurso das atividades anteriores, que serão
trabalhados de forma coletiva, orientada e modulada o mais apaziguador possível.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS








Atribuir intenção comunicativa da fala em grupo;
Compreender a opinião alheia;
Intensificar a educação desfragmentada;
Conhecer e respeitar as características sociais e culturais de nossa sociedade;
Ajudar na elaboração e construção do conhecimento;
Ser flexivo em relação ao tempo, pois a roda deve durar enquanto houver interesse dos demais colegas.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

A caixa, material didático introduzido em atividades anteriores, será aberta e
suas perguntas anônimas serão reveladas. Disposta em sala de aula por um longo
período de dias, não irá conter apenas perguntas dos discentes, mas também das
Bolsistas ID.

As perguntas introduzidas pelas bolsistas ID serão de contextos já

expostos e trabalhados com os discentes.
As respostas ocorrerão de forma parcial, descontraídas e embasadas em
fundamentos técnicos. O diálogo será aberto ao tema trabalhado, traspondo de acordo
com a participação dos alunos.
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Caso não chova os alunos serão levados para o pátio da escola, se chover irá
para o auditório. A proposta e sair de sala de alua, para que os alunos se sintam mais
descontraídos, possibilitando um maior conforto à exposição deste tema.
Receberão pipoca e refrigerante, tudo para que a roda de conversa se transforme
em um local aconchegante e ao mesmo tempo diferente da rotina escolar.

REGISTRO DA ATIVIDADE

No dia 03 de novembro de 2016, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, ocorreu a
última intervenção sobre a temática Gravidez na Adolescência.
Durante as intervenções realizadas anteriormente, os alunos mostraram-se
sempre muito participativos e com opiniões formadas sobre os assuntos tratados, e
como o aborto é um assunto que gera muitas opiniões divergentes, os discentes
propuseram que tratássemos o assunto mais profundamente.
Levando em consideração o interesse dos estudantes é que foi proposto que
fizéssemos um debate, em forma de júri simulado, para discutirmos o assunto. Para que
houvesse um maior embasamento teórico, foram levados dois vídeos, um tratando de
todo processo da gravidez, semana a semana e o outro falando sobre o aborto e suas
problemáticas.
A dinâmica fui muito produtiva e gerou um trabalho com fortes argumentos,
demonstrando a importância de se trazer para sala de aula esse tipo de abordagem.
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Figura 1 - Educandos assistindo ao vídeo sobre o aborto.

Figura 2 - Grupo 1 defendendo seus argumentos positivos.

Figura 3 - Grupo 2 apontando seus argumentos para o júri.

AVALIAÇÃO

Os alunos demonstraram-se participativos e conscientes dos problemas e
agravantes relacionados à gravidez na adolescência. Relataram fatos vivenciados na
família, onde muitas das perguntas tiveram origem. O espaço para o diálogo
proporcionou aos discentes um conhecimento mais humanizado, referente aos tópicos
trabalhados.
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INTERVENÇÃO
Movimento
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
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A palavra “Movimento” descreve muitas situações diferentes, por exemplo:
quando estamos parados e vemos uma pessoa caminhar, percebemos o seu movimento
ao acompanhar sua troca de posição. Caso o posicionamento não mude ao passar do
tempo, dizemos que o corpo permanece em repouso (MONGUILHOT, 2015).
Alguns movimentos não são simples de descrever, pois não seguem uma
trajetória simples. O movimento de uma abelha visitando um jardim, uma pessoa
caminhando rápido em uma rua lotada de outras pessoas, não seguem uma trajetória
padronizada de percurso.
Mas na física o movimento pode ter inúmeras classificações, como o
“Movimento Uniforme”. O Movimento Uniforme é qualquer movimento realizado por
um corpo que percorre distâncias iguais em tempos iguais. Neste caso o corpo não
necessita estar se movimentando em linha reta, em círculos ou em qualquer outra forma,
basta que a sua velocidade escalar se mantenha a mesma por todo o tempo. Então, a
velocidade escalar média é igual à velocidade escalar, pois o corpo mantém a mesma
velocidade em todo o trajeto (GOWDAK, 2013).

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

Este plano de aula é baseado no movimento uniforme, que apresenta uma das
grandezas da física trabalhadas em séries finais do ensino fundamental.




-Entender a grandeza física “velocidade”;
Conhecer a fórmula para o cálculo da Velocidade;
Realizar um experimento que permita verificar a velocidade de um de



móvel, através da construção de um experimento;
Utilizar os dados obtidos no experimento para realização do cálculo (uti-



lizando a fórmula) ;
Construção de um gráfico do espaço em função do tempo.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS
168








Desenvolvimento físico e motor;
Trabalho em equipe;
Compreensão do conteúdo trabalhado;
Determinar uma velocidade constante;
Efetuar cálculos dos resultados obtidos;
Construir um gráfico.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Inicialmente os alunos receberão a explanação teórica do conteúdo, visando um
embasamento teórico para a construção das etapas seguintes da atividade. A seguir
construirão um experimento para efetuarem as análises de movimento.
O material trabalhado será: tubo de vidro ou de material transparente com pelo
menos trinta centímetros de altura (proveta); óleo de soja; conta gotas; cronômetro e
água.
Após o preparo do experimento, os alunos receberão uma folha (disposta no
anexo I) para efetuarem as anotações e a elaboração dos cálculos. Com os resultados do
experimento anotados, observarão que o deslocamento das partículas da água segue um
padrão de movimento uniforme.

REGISTRO DA ATIVIDADE

A atividade decorreu no dia 28 de Novembro de 2016, abrangendo 27 alunos da
turma 9°A, da E.E.E.M João Pedro Nunes. Foi aplicada no laboratório de ciências da
escola, durante o período da manhã.
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Os alunos receberam a explanação teórica do conteúdo, por intermédio do
material didático data show. Os tópicos abordados foram selecionados de forma
simplificada e complementar aos conteúdos já trabalhados em sala de aula, pela
professora titular da turma.
Ocorreu a elaboração de um experimento físico, no qual os alunos visualizaram
como ocorre um movimento retilíneo uniforme. Formularam uma analogia de sua
aplicação no dia a dia referente ao tempo e deslocamento percorridos.
A atividade contou com exercícios de cálculos, material trabalhado em conjunto
com os alunos, com o intuito de construir um conhecimento unificado entre os
discentes.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica do conteúdo.
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Figura 02: Discentes realizando o experimento.

Figura 03: Alunos em conjunto com a professora titular da turma (supervisora
do PIBID) desenvolvendo cálculos.

171

AVALIAÇÃO

A atividade ocorreu de acordo com o planejamento estipulado, todas as etapas
foram transcritas em tempo definido. Os discentes demostraram-se participativos e
cooperativos, referente ás atividades propostas.
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ANEXO I
Experimento Movimento
Material:
A.
B.
C.
D.
E.

Tubo de vidro (proveta);
Óleo de soja;
Conta gotas;
Cronômetro;
Água.

Métodos:
A. Encha a proveta de óleo na altura de 30 cm;
B. Com o conta gotas cheio de água, mergulhe a ponta no óleo e aperte uma gota;
C. Marque o tempo no cronômetro e preencha a tabela abaixo.

Mar
ca

Tem
po

Cálculo
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Fórmulas: Deslocamento ∆S = Sf- SiTempo ∆T = Tf – TiVelocidade Média Vm = ∆S/∆T

INTERVENÇÃO
Conhecendo a Célula
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues

CONTEXTUALIZAÇÃO
A célula é a menor unidade que compõem a vida, dentro dela ocorre todo o
processo de manutenção para a existência dos seres vivos. As funções desempenhadas
pelos complexos celulares são únicas, ordenando meios microbiológicos que
desempenham sínteses de proteínas, oxidação, respiração entre outros (ALBERTS,
1997).
A formação dos seres vivos é complexa, tendo em vista que inúmeras espécies
possuem algumas funções básicas, compartilhadas entre si como: alto grau de
organização e complexidade celular; extração e transformação de energia; capacidade
de recuperação. O meio de composição de organismos vivos é micrométrico quando o
tamanho é relacionado ao homem, não sendo possível uma visualização natural no dia a
dia (LEHNINGER, 2012).
A importância de conhecer o meio celular, de que somos formados, resulta em um
avanço intelectual, sendo que não há muito tempo esse meio veio a conhecimento
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social. A descoberta da existência celular somente foi amplamente exposta após a
elaboração da microscopia óptica.
O objetivo desta atividade é reforçar o conhecimento celular já provindo de sala
de aula, retirar dúvidas e expor curiosidade sobre o tema trabalhado.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS
Os alunos trabalharão a importância de conhecer nossos sistemas funcionais
micro e macro biológicos dentro do conteúdo Célula. Com base de conhecimentos já
expostos em sala de aula, analisarão os requisitos e função das organelas e componentes
celulares que efetuam a funcionalidade da vida. Muitas áreas do conhecimento, utilizam
o funcionamento celular para explicar como determinadas funções ocorrem em
organismos, sendo de suma importância um prévio conhecimento do que é uma célula e
quais as suas funções.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS






Raciocínio lógico;
Conhecimentos específicos do conteúdo celular;
Trabalho em equipe;
Respeito com os colegas e professor;
Agilidade em questionamentos.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Os alunos serão levados ao laboratório de ciências da escola, onde receberão a
explanação teórica, com o auxílio da lousa, do conteúdo trabalhado. Neste momento
desenhos e exemplos serão utilizados com o intuito de desenvolver o raciocínio lógico
dos alunos.
A seguir os alunos serão divididos em grupos, onde cada um poderá escolher o
seu nome de guerra. Cada grupo será dividido pela afinidade dos alunos. Cada grupo
responderá a questões gerais sobre o conteúdo celular. Para cada acerto o grupo ganha
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10 pontos, para erros perde 10 pontos. Também será possível passar a vez e responder
questões bônus.

REGISTRO DA ATIVIDADE
A atividade ocorreu no dia 10 de Março de 2017, na E.E.E.M. João Pedro
Nunes. Abrangeu 26 alunos da turma 7°A, 28 alunos da turma 8°A e 27 alunos da turma
9°A, todas do ensino fundamental.
Os alunos foram direcionados para o laboratório de ciências da escola, onde
obtiveram a explanação teórica do conteúdo, seguida de ilustrações dispostas na lousa.
Após a revisão dos principais tópicos referentes ao conteúdo celular, os discentes foram
divididos em grupos para participar do Quiz.
Perguntas referentes ás células eucariontes e procariontes foram feitas para os
grupos, onde erros e acertos eram pontuados consecutivamente.

Figura 01: grupo de alunos da turma 7°A discutindo questões referentes ao Quis.
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Figura 02: Bolsista ID efetuando a explanação do conteúdo trabalhado para discentes da
turma 9°A.

Figura 03: Alunos do grupo dos gremistas da turma 8°A efetuando etapas da atividade.

AVALIAÇÃO
Os discentes participaram ativamente da atividade, demonstrando um
conhecimento prévio sobre o conteúdo trabalhado. Efetuaram todas as etapas propostas,
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aproveitando o tempo disposto para analisar e proporcionar discussões sobre o conteúdo
celular.
Demonstraram respeito com os demais colegas e bolsista ID, efetuando de forma
alegre e extrovertida a proposta interventiva. Apesar do 7° ano estar tendo ainda alguns
tópicos do conteúdo proposto, apresentaram um amplo conhecimento sobre o assunto.

BIBLIOGRÁFIA
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INTERVENÇÃO
Interações Ecológicas
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Ecologia é a parte da Biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e
destes com o meio, buscando compreender e analisar as ações naturais ao nosso redor. O
termo, que foi usado pela primeira vez em 1866 por Ernest Haeckel, vem da junção de
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duas palavras gregas: Oikos, que significa casa, e logos, que quer dizer estudo
(RICKLEFS, 2003).
A ecologia estuda os seres vivos em seu ambiente natural, na busca da
compreensão das interações que ocorrem entre eles. Possui importância fundamental na
formação de um indivíduo, uma vez que se busca analisar quais são os impactos destas
interações. Ao estudar a Ecologia, os ecólogos conseguem visualizar de maneira clara
como as espécies interagem entre si e conseguem coexistir em determinado ambiente.
Abstraem informações para a compreensão dos motivos que levam uma espécie a viver
em uma área e a ausentar-se de outros locais.
O estudo das interações ecológicas leva a possibilidade de compreender como
uma espécie é capaz de influenciar uma determinada comunidade e os impactos gerados
por ela. Por meio dessas análises, é possível fazer previsões a respeito do futuro de
determinadas espécies e as consequências das mudanças nos padrões de uma
comunidade (SILVA; SASSON, 2007).
O objetivo desta atividade é buscar por intermédio da ecologia a compreensão
dos princípios de sistemas naturais, analisando suas mudanças e reações. Discutir
principalmente ações que possam modificar a realidade ecológica de nossa comunidade.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS

Os alunos desenvolverão durante a atividade um embasamento contextual de
como funciona o mundo à nossa volta. Poderão compreender de acordo com os relatos,
jogos didáticos, saída em campo, e teatro, como somos moldados pelos nossos
ambientes. Exercitarão a análise reflexiva de como o meio ambiente e os seres vivos
estão diretamente interligados, dependentes uns dos outros.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS



Desenvolvimento do raciocínio lógico,



Coordenação física e motora,



Compreensão da classificação de seres vivos (vegetal, animal ou
microrganismo),



Respeito com os colegas.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Os alunos receberão a explanação teórica do significado da palavra ecologia, a
seguir será efetuada a pergunta: O que vocês compreendem por ecologia? As respostas
serão transcritas para a lousa, no objetivo de utilizar o conhecimento provindo dos
alunos nesta atividade.
Após a rodada de respostas, os discentes participarão do teatro “EU E O
MUNDO”. Nesta etapa a bolsista ID convidará um voluntário para desenvolver o papel
de árvore, de acordo com o decorrer da atividade, perguntas como (O que uma árvore
precisa para viver?) etc... Serão introduzidas no teatro. Conforme as respostas dos
alunos mais personagens serão acoplados as cenas. No término do teatro, cada
personagem terá um fim, fazendo com que os alunos percebam a importância das
interações entre os seres vivos.
Na próxima etapa os discentes serão levados para o pátio da escola, buscando
visualizar as interações ecológicas já discutidas durante a atividade. Neste momento,
conforme o surgimento dos tópicos, a bolsista ID efetuará breves explicações e
curiosidades sobre o conteúdo.
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Os alunos serão levados novamente para a sala de aula, receberão um papel,
onde estará contido um nome específico ex: “minhoca”. De acordo com cada nome os
alunos montarão um cartaz de interações utilizando papel pardo, caneta hidrocor, lápis
de cor e giz de cera. Este cartaz será explicado pela bolsista ID de acordo com o
material disposto, onde todas as palavras serão interligadas com fios de lã.
Para finalizar a atividade será pedido para os alunos que elaborem um texto
descritivo sobre o que eles mais gostaram durante a atividade.

REGISTRO DA ATIVIDADE

A atividade ocorreu no dia 07 de abril, envolvendo 27 alunos do 3° ano do
ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes. Inicialmente os alunos receberam a
explanação teórica do significado da palavra ecologia, a seguir escreveram no quadro
nomes de seres vivos. Os discentes receberam o desafio de interligar os nomes já
escritos no quadro. O objetivo principal foi vislumbrar interações já conhecidas pelos
alunos sobre os seres vivos. No final desta etapa um mapa conceitual de interações entre
seres vivos foi disposto, elaborado pelos próprios alunos, de acordo com os seus
conhecimentos.
A segunda etapa foi o teatro, onde aleatoriamente uma história foi elaborada,
buscando uma contextualização do conteúdo trabalhado. Iniciando pela árvore e os
organismos vivos que dependem dela, uma interação entre o mundo animal e vegetal foi
criada formando vínculos entre os alunos. Os personagens da história tiveram a
experiência de viver em harmonia, até a destruição da árvore pelas mãos do homem,
prejudicando todos os demais organismos.
Na terceira etapa da atividade os discentes foram levados ao pátio da escola,
observaram interações como a do formigueiro, que depende das folhas da árvore para
obtenção de alimentos. Dialogaram com a professora titular e bolsista ID sobre os
líquens nas árvores, abordando as relações de mutualismo sem prejuízo aos seres vivos.
Visualizaram o comportamento das aves, totalmente dependentes das árvores para
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sobreviver. Após muitas observações formou-se uma roda de conversa onde, todos os
tópicos que mais chamaram a atenção dos alunos foram revisados e relatados.
No retorno à sala de aula, os alunos ganharam papéis com nomes de alguns seres
vivos de diferentes nichos ecológicos, foram convidados a elaborarem um cartaz com
desenhos e palavras referentes aos nomes. Após a conclusão do cartaz a bolsista ID
efetuou a ligação destes nomes, de acordo com as interações expostas pelos alunos, com
o auxilio de um barbante. Com a teia montada foi possível ressaltar o quanto os seres
vivos são ligados uns ao outros.
Para finalizar a atividade os descentes construíram em conjunto um texto sobre a
atividade trabalhada, que foi disposto no caderno de redação e corrigido pela bolsista
ID.

Figura 01: turma do 3° ano do ensino fundamental em conjunto das bolsistas ID e
professora Cláudia.
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Figura 02: Alunos dispondo os conhecimentos já estabelecidos sobre as interações
ecológicas.

Figura 03: realização do teatro “EU E O MUNDO”, efetuado pelos alunos.

Figura 04: Discentes observando as interações ecológicas de um formigueiro e de
liquens nas árvores.
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Figura 05: Roda de conversa efetuada pela bolsista ID, momento de reflexão
dos tópicos observados.

Figura 06: alunos elaborando o cartaz de interações ecológicas.

Figura 07: Teia de interações ecológicas elaborada pelos alunos do 3° ano do ensino
fundamental.
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Figura 08: texto produzido pelos discentes, referente à atividade trabalhada.

AVALIAÇÃO

Os discentes demonstraram interesse e participação de todas as etapas da
atividade. Foi possível observar dos alunos um amplo conhecimento sobre o conteúdo
trabalhado, fazendo-se necessário apenas um redirecionamento de alguns conceitos
importantes.
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INTERVENÇÃO
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A Capilaridade no Cotidiano
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
A capilaridade é a tendência que algumas substâncias apresentam de subirem ou
descerem por paredes de tubos finos (tubos capilares) ou de se deslocar por curtos
espaços existentes em materiais porosos, como tecidos, papel ou esponjas. Esse
mecanismo permite que os fluídos se desloquem ainda que estejam contra a força
gravitacional. Os percursos destas substâncias, muitas vezes sinuosas, geralmente
trazem a contradição de teorias, que de um modo geral fundem seus conceitos para uma
explicação compreensível (HALLIDAY, 2009).
Para Hewitt (2002) a capilaridade presente nas plantas representa o modo como
esses seres conseguem levar a água com os nutrientes necessários à sua sobrevivência
desde suas raízes até às suas folhas. Este processo ocorre em sentido inverso, ou seja,
contra a força da gravidade, um processo teoricamente impossível se for analisado por
apenas um ângulo. Compreender este fenômeno físico é de suma importância, pois
grandes acontecimentos químicos, geológicos e biológicos vitais para a sobrevivência
humana ocorrem a partir da capilaridade (TIPLE, 2006).
Muitos acontecimentos envolvendo a capilaridade podem ser assimilados de
forma lúdica, a partir do conhecimento teórico visto em sala de aula. Experimentos reais
que possam demonstrar visualmente este fenômeno, trás não só o enriquecimento
intelectual mais também, a compreensão das atividades sistemáticas que ocorrem ao
nosso redor.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

O raciocínio lúdico para que possam construir um aspecto de como funciona a
capilaridade, com o objetivo de assimilar o conteúdo já exposto em sala de aula com o
experimento. A elaboração de hipóteses e soluções sobre problemas relacionados á
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capilaridade, colocando de forma visual problemas do cotidiano. Formular assimilação
contextualizada do conteúdo exposto.
Aproveitar o tempo e espaço dispostos para o desenvolvimento e construção de
perguntas relacionadas ao que estão vendo com o experimento, com o intuito de
desenvolver o raciocínio lógico.
Compreender o que é capilaridade, para que serve e qual a sua finalidade em
nosso dia a dia, partindo do conteúdo lecionado em sala de aula, com o auxílio visual do
experimento e como ele ocorre em tempo real.

COMENHECIMENTOS MOBILIZADOS




Compreender o processo da locomoção de líquidos;
Manipular objetos para a construção do experimento;
Prever com antecipação o que pode ocorrer com os efeitos da capilarida-




de;
Converter a informação passada em reações ocorridas no experimento;
Formular e analisar problemas que ocorrem sobre o efeito da capilarida-



de;
Selecionar as informações já vistas em sala de aula com a atividade proposta, de forma a assimilar fenômenos físicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A atividade ocorrerá dentro da sala de aula, onde os alunos receberão uma folha
contendo um breve texto explicativo sobre o assunto, disponível no anexo I. Ocorrerá
uma leitura acompanhada de explicações sobre o assunto, com espaço para dúvidas e
perguntas.
Durante a leitura a bolsista ID irá expor acontecimentos do dia a dia
relacionados ao conteúdo, com o intuito de contextualizar o aspecto da capilaridade.
Falará sobre curiosidades e explicará como ela ocorre.
Após a leitura os alunos receberão o material necessário para o experimento,
conforme listado no anexo I. Receberão as informações necessárias para a sua
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montagem e funcionamento. Enquanto o experimento ocorre, os alunos receberão a
explanação teórica de tópicos abordados através de slides.
Depois do experimento montado e em funcionamento a bolsista ID explicará
minunciosamente como é possível que ocorra o funcionamento do experimento, e como
ele pode ocorrer em diferentes situações do cotidiano.

REGISTRO
A atividade ocorreu no dia 12 de Maio de 2017 na Escola Estadual de Ensino
Médio João Pedro Nunes, atendendo 22 alunos da turma 9°A (nono ano do Ensino
Fundamental) e 12 alunos da turma 101 (primeiro ano do Ensino Médio), no turno da
manhã.
Os alunos receberam a explanação oral do conteúdo no auditório da escola, com
auxílio do data show. Após, efetuaram a leitura de um breve texto explicativo sobre o
assunto, com intuito de contextualizar o tema trabalhado.
Após a leitura, os alunos foram direcionados ao laboratório de ciências da
escola, onde efetuaram o experimento. A montagem do experimento ocorreu por etapas,
detalhando o seu funcionamento. Enquanto o experimento ultrapassava estágios
importantes, relacionados aos fenômenos da capilaridade, os discentes participaram de
um quiz de perguntas e respostas.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação do conteúdo.
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Figura 02: Discentes efetuando partes do experimento.

Figura 03: Experimento sobre capilaridade.
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Figura 04: Perguntas formuladas pelos grupos no quiz, relacionadas ao tema trabalhado.

AVALIAÇÃO
Os discentes participaram ativamente da atividade, utilizando o tempo estipulado
para as etapas da atividade. Demostraram interesse e curiosidade sobre os tópicos do
conteúdo, relatando experiências já observadas sobre o fenômeno físico no cotidiano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HALLIDAY, Jearl W. Volume 3, Cargas elétricas. 8° edição. São Paulo: Editora LTC ,
2009.
HEWITT, P . G Física conceitual 9° edição. Porto Alegre: Bookman 2002.
TIPLE, P. A Física. 5° edição, Rio de Janeiro: LTC, 2006, v 1 e 2.

INTERVENÇÃO
Dilatação Térmica
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Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Na termodinâmica, dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento
do volume de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o
aumento no grau de agitação de suas moléculas e consequentemente aumento na
distância média entre as mesmas. A dilatação ocorre de forma mais significativa nos
gases, de forma intermediária nos líquidos e de forma menos explícita nos sólidos,
podendo-se afirmar que: Dilatação nos gases; Dilatação nos líquidos; Dilatação nos
sólidos (HALLIDAY, 2009).
Para Hewitt (2002) os experimentos físicos podem ser usados para mostrar a dilatação de forma mais evidente, que consiste de uma esfera, um anel, uma haste e uma
vela. A esfera, quando em temperatura ambiente, passa facilmente pelo orifício, quando
aquecemos a mesma, ela sofre expansão térmica, não passando mais pelo anel. Podemos
chegar ao mesmo resultado, mantendo a temperatura da esfera e resfriando o anel, que
por sua vez comprime, impossibilitando a passagem da esfera.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

O raciocínio lúdico para construir o saber referente à dilatação da matéria, com o
objetivo de assimilar o conteúdo já exposto em sala de aula com o experimento. A
elaboração de hipóteses e soluções sobre problemas direcionados à dilatação,
relacionando com os problemas do cotidiano. Aproveitar o tempo e espaço dispostos
para o desenvolvimento e construção de perguntas relacionadas ao que estão vendo com
o experimento, com o intuito de desenvolver o raciocínio lógico.

COMNHECIMENTOS MOBILIZADOS




Compreensão de como ocorre a dilatação da matéria;
Manipular de forma motora objetos para a construção do experimento;
Prever com antecipação o que pode ocorrer com os efeitos da dilatação;
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Converter a informação passada em reações ocorridas no experimento;
Desenvolvimento de trabalho em equipe, respeitando os colegas e bolsista ID.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A atividade ocorrerá no laboratório de ciências da escola, onde os alunos
receberão todo o material necessário para as etapas da atividade.
A bolsista ID irá expor acontecimentos do dia a dia relacionados ao conteúdo,
com o intuito de contextualizar para o cotidiano o aspecto da ação da dilatação. O
recurso utilizado para esta etapa será o data show, onde por intermédio de slides,
ocorrerá esta etapa.
Após os alunos receberão o material necessário para o experimento, conforme
listado no anexo I. Receberão as informações necessárias para a sua montagem e
funcionamento. Enquanto o experimento ocorre, os alunos receberão a explanação
teórica de tópicos abordados através de slides. Poderão compreender como o calor pode
ocasionar a dilatação da matéria, acarretando em mudanças físicas visíveis.

REGISTRO
A atividade ocorreu no dia 19 de Maio de 2017, atendendo 24 alunos da turma
100 (1° ano do ensino médio) e 20 alunos da turma 300 (3° ano do ensino médio);
ambas do turno da manhã da E.E.E.M. João Pedro Nunes.
Inicialmente os discentes obtiveram a explanação oral do conteúdo com o
auxílio do quadro. Houve a contextualização do conteúdo, relacionando ao cotidiano
dos alunos. Exemplos de como a dilatação térmica é visualizada no dia a dia: construção
civil, matéria bruta para a indústria, aquecimento global, entre outros tópicos foram
discutidos em sala de aula.
Os discentes elaboraram experimentos, utilizando materiais como: garrafas pet,
copos descartáveis, bandejas de isopor, recipientes de alumínio, água, sacolas plásticas,
balão, entre outros, para simular a ação da temperatura sob a matéria. Todos os objetos
utilizados foram medidos com réguas, utilizando o SI (sistema internacional de
medidas) em cm (centímetros).
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Os resultados obtidos no experimento foram dispostos pelos discentes, seguido
de observações e relatos sobre práticas realizadas no cotidiano.

Figura 01: Discentes das turmas 100 (1° ano do ensino médio)
recebendo a explanação oral do conteúdo.

Figura 02: Alunos efetuando medidas de área em cm do material trabalhando.

192

Figura 03: Experimentos trabalhados pelos alunos com orientação da bolsista ID.

AVALIAÇÃO
Os discentes participaram ativamente da atividade proposta, demonstrando
interesse e entusiasmo com experimento trabalhado. Demostraram respeito com os
colegas e bolsista ID, trabalhando em equipe, desenvolvendo o conhecimento científico
e social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
HALLIDAY, Jearl W. Volume 3, Cargas elétricas. 8° edição. São Paulo: Editora LTC ,
2009.
HEWITT, P . G Física conceitual 9° edição. Porto Alegre: Bookman 2002.

INTERVENÇÃO
Análises de Seres Vivos: Construção de Terrário Com Garrafa Pet
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Todos os seres vivos dependem de elementos não vivos para sobreviver. Dentre
esses elementos estão: água, rochas, solo e ar. As plantas e os animais precisam da água
para viver, sem ela os seres vivos morreriam. O solo é mais do que a terra que está
embaixo dos nossos pés, ele sustenta a vida (CASTRO, C.; VIEIRA, 2001).
As plantas possuem raiz, caule, folhas, sementes, flores e frutos e cada uma
dessas partes é responsável por realizar uma determinada função nos vegetais. As raízes
desempenham a função de fixar a planta no solo, absorver água e sais minerais. Os
vegetais estão presentes em diferentes lugares do planeta, realizam a fotossíntese e
liberam o oxigênio. Em mares, rios e lagos existem os vegetais aquáticos, a maioria do
oxigênio da atmosfera vem da fotossíntese que esses vegetais realizam no mar
(PRADO, C.H.B.D.A.; CASALI, 2006).
Dessa forma, as plantas realizam a fotossíntese utilizando a luz do sol e, como
todos os seres vivos, elas respiram. Os animais e as plantas respiram o tempo todo, de
dia e de noite, mas somente as plantas e outros organismos que possuem clorofila
fazem fotossíntese (MARENCO, R.A.; LOPES, 2006).
Na década de 1960, James Lovelock idealizou a hipótese de Gaia, segundo a
qual, nosso planeta seria um enorme ser vivo. O nosso planeta estaria vivo, segundo
essa hipótese, porque é capaz de obter energia para seu funcionamento, regular seu
clima e temperatura, eliminar o que não é necessário e combater suas próprias doenças
(KLAR, 1984).
A intervenção tem como objetivo trabalhar com alunos do clube de ciências
ECOPOLI a interação de seres vivos e elementos não vivos na natureza. Demonstrar
que ambos estão interligados e observar suas dependências para sobreviver.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
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Incentivar os discentes a realizar pesquisa bibliográfica em livros didáticos dis-



postos na escola
Orientar a pesquisa (tarefa desempenhadas pelos bolsistas ID), objetivando apri-



morar e adquirir conhecimentos sobre o tema trabalhado
A partir dos conhecimentos adquiridos efetuar a construção de Terrários, utilizando matéria orgânica e material reciclável.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS



Entender a importância do solo, da água e do ar para a sobrevivência das plantas




e dos animais;
Analisar a importância da preservação e conservação do ambiente;
Perceber o planeta Terra como um ser vivo, que necessita de todos os elementos
em equilíbrio para dar continuidade à vida.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

Confecção de Terrário







Garrafas PET de 2l e 3l;
Pedrinhas;
Carvão vegetal;
Terra preta de jardim;
Mudas de plantas pequenas;
Animais pequenos que vivem em um canteiro (grilo, minhoca, joaninha, formi-



ga...);
Fita adesiva transparente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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Momento 01 “ Os Seres Vivos”: No primeiro encontro será explicado aos alunos
participantes do clube de ciências os principais tópicos para elaboração da intervenção.
Os discentes serão levados à biblioteca da escola, local onde terão acesso aos livros
didáticos. Será proposta uma pesquisa sobre os seres vivos e quais as condições
necessárias para a plenitude da vida. Este material será disposto em um portfólio, no
qual os alunos utilizarão para consultas e análises. No final da atividade será pedido aos
alunos que tragam uma planta, para a realização da intervenção, o restante do material
será disposto pelos bolsistas ID e coletados no pátio da escola.
Momento 02 “Confecção de Terrários”: no segundo encontro será realizada a
confecção dos terrários, os alunos serão organizados em grupos, de forma que cada
grupo produza seu próprio experimento. Após a confecção dos terrários os alunos
seguirão as seguintes orientações: - Deixar o terrário fora da exposição direta do sol; Deixar o terrário na sombra, mas não no escuro; - Não pode ser realizado nenhum
buraco ou furo na garrafa.
Momento 03 “Acompanhamento dos Terrários e Exercícios sobre os Ciclos
Biogeoquímicos”: No terceiro e quarto encontro serão levantadas hipóteses e perguntas
sobre o que está acontecendo com os elementos do terrário (água, solo, ar, plantas e
animais). As perguntas serão reflexivas, procurando desenvolver o raciocínio lógico dos
discentes. Perguntas como: - O que irá acontecer com o terrário? - O que irá acontecer
com as plantas? Irão morrer? - As plantas irão nascer no terrário fechado? - O que
aconteceu com a água? - Onde está a água? Nas pedras, em cima da terra, no meio da
terra? - As paredes da garrafa estão com gotinhas de água? - O ar irá acabar? - Os
animais, continuarão vivos ou morrerão? Os alunos irão observar semanalmente os
resultados e tomarão nota das respostas, que serão catalogadas no portfólio.
Momento 04 “Confecção de Cartazes e Elaboração da Oficina Terrários”: Os
alunos mostrarão seus terrários e relatarão seus resultados. Com o auxilio dos bolsistas
ID montarão uma apresentação de seu trabalho. Poderão utilizar fotos, registros manuais
e o próprio experimento para a apresentação. O objetivo será participar das atividades
da 5° Semana do Meio Ambiente, efetuando uma oficina para os participantes do
evento.
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REGISTRO DA ATIVIDADE
O clube de ciências Ecopoli, da Escola Estadual de Ensino Médio João Pedro
Nunes retornou às atividades com o tema: Seres Vivos. As atividades ocorreram entre
os meses de março, abril, maio e junho de 2017, atendendo alunos do período da manhã
e tarde de todos os anos do ensino médio, em turno inverso ás aulas.
Inicialmente houve uma explanação oral referente aos principais tópicos para
elaboração da atividade. Posteriormente os discentes foram levados à biblioteca da
escola, local onde efetuaram pesquisas em livros didáticos sobre: ciclo do oxigênio,
carbono e nitrogênio; ecossistemas e interações ecológicas. A pesquisa teve como foco
os seres vivos e quais as condições necessárias para a plenitude da vida. O material
resultante da atividade foi disposto em um portfólio, que os alunos utilizarão para
consultas e análises.
A segunda etapa da atividade de iniciação científica proporcionou a confecção
de terrários, utilizando o material reciclável (garrafas pet). Os alunos foram organizados
em grupos, levados ao pátio da escola onde coletaram material para a elaboração do
experimento. Ambientes secos, úmidos, com insetos, utilizando plantas suculentas,
samambaias entre outros foram utilizados. Após a confecção dos experimentos os
alunos foram orientados a identificar os terrários produzidos com garrafa pet, com a
finalidade de futuras análises e reflexões sobre os acontecimentos posteriores que serão
visualizados.
Realizou-se as observações nos terrários, construídos no último encontro, onde
conferiram as condições dos seres vivos presentes nestes. Nesta ocasião, os alunos
também realizaram uma pesquisa referente ao efeito estufa, aquecimento global e
escassez de água, em que futuramente poderão relacionar com o tema trabalhado nos
terrários.
Os alunos resolveram uma lista de exercícios, a partir de análises provindas do
experimento realizado na etapa anterior (terrários).

O objetivo da proposta foi

desenvolver o raciocínio lógico e assimilação contextual dos principais tópicos
trabalhados durante o decorrer da atividade. A partir da visualização dos ciclos que estão
ocorrendo dentro dos terrários, os alunos puderam analisar e compreender melhor como
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ocorre o ciclo da água, carbono e oxigênio. Compreender que a matéria orgânica é rica
em nutrientes e quais foram os fatores atuantes que auxiliaram no desenvolvimento
vegetal.
Os discentes confeccionaram cartazes dos ciclos biogeoquímicos, utilizando os
conhecimentos provindos da atividade anterior (ciclos da água, carbono e oxigênio).
Nesta etapa foi confeccionado o material utilizando papel pardo, tinta têmpera, lápis,
caneta hidrocor e lápis de colorir. Todo o material confeccionado pelos alunos foi
utilizado na 5° Semana do Meio Ambiente, onde os alunos do clube em conjunto dos
bolsistas ID efetuaram uma oficina.
Na oportunidade os integrantes do clube colocaram em prática todo o
conhecimento provindo das atividades realizadas durante os meses de março, abril,
maio e junho. Organizada e apresentada pelo próprio ECOPOLI, a oficina atendeu ao
público participante da 5° Semana do Meio Ambiente (alunos da escola, professores e
comunidade escolar).

Figura 1: Alunos do clube de ciências Ecopoli recebendo a explanação
oral dos tópicos trabalhados.
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Figura 2: Discentes assistindo ao vídeo de contextualização do
conteúdo.

Figura 3: Alunos na biblioteca da escola efetuando a etapa da pesquisa
teórica.

Figura 4: Alunos recolhendo material para a confecção dos terrários.
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Figura 5: Turma do clube de ciências ECOPOLI e bolsista ID, após a
coleta do material, no turno da tarde.

Figura 6: Confecção dos terrários efetuadas pelos discentes, no turno
da manhã.
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Figura 7: À esquerda material utilizado para a confecção dos terrários. À direita
terrário elaborado pelos discentes.

Figura 8: Alunos realizando as observações no turno da tarde.

Figura 9: Alunos realizando a pesquisa no turno da manhã.
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Figura 10: Aluno do clube de ciências (manhã) efetuando análises com
base na lista de exercícios.

Figura 11: Alunas do clube de ciências (tarde) efetuando a lista de
exercícios.

Figura 12: Integrantes do clube de ciências efetuando discussões sobre
os ciclos biogeoquímicos.
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Figura 13: Alunos confeccionando o material sobre o ciclo da água.

Figura 14: Integrantes do clube confeccionando o cartaz sobre o
ciclo do oxigênio.
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Figura 15: Discentes elaborando o esquema do ciclo do carbono.

Figura 16: Alunos do clube de ciências ECOPOLI efetuando a
apresentação dos cartazes na oficina.

Figura 17: Participantes da oficina (alunos e professores), realizada no
turno da manhã.
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Figura 18: Oficina realizada na 5° Semana do Meio Ambiente no
turno da tarde.

Figura 19: Saída de campo realizada no pátio da escola.
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Figura 20: Participantes da oficina na saída de campo (manhã)
efetuando a coleta do material orgânico.

Figura 21: Alunos confeccionando os terrários.
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Figura 22: Terrários confeccionados pelos participantes da oficina.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE

Todas as etapas da atividade foram concluídas com êxito, trabalhadas á longo
prazo por todos os sócios (alunos) do Clube de Ciências ECOPOLI. Os discentes
demonstraram interesse, participação e disciplina ao efetuarem todos os tópicos da
atividade proposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASTRO, P.R.C.; VIEIRA, E.L. Aplicações de reguladores vegetais na agricultura
tropical. Gauíba: Agropecuária, 2001.
KLAR, A.E. A água no sistema solo-planta-atmosfera. Nobel, 1984.
MARENCO, R.A.; LOPES, N.F. Fisiologia Vegetal - Fotossíntese, Respiração,
Relações Hídricas e Nutrição Mineral. Editora UFV, 2006.
PRADO, C.H.B.D.A.; CASALI, C.A. Fisiologia Vegetal: práticas em relações hídricas,
fotossíntese e nutrição mineral. Editora Manole. 1 Ed. 2006. 450p.
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INTERVENÇÃO
Plantas carnívoras e suculentas
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues

CONTEXTULIZAÇÃO
As plantas carnívoras e suculentas são exóticas e, apesar da imagem
aparentemente aterrorizante, reforçada por filmes e desenhos infantis, as carnívoras não
são monstros comedores de gente. De um modo geral, as plantas servem como fonte de
alimento para diversos tipos de animais, mas no caso das plantas carnívoras, o processo
se inverte. Através da fotossíntese e da retirada de nutrientes do solo, as plantas obtém a
energia necessária para sobreviver. Já as carnívoras, por habitarem solos pobres em
nutrientes, desenvolveram a característica de digerir pequenos animais a fim de
absorverem seus nutrientes (CAROW, P; THOMAS, S, 2007).
As plantas suculentas são aquelas nas quais a raiz, o talo ou as folhas foram
engrossados para permitir o armazenamento de água em quantidades muito maiores que
nas plantas normais. Esta adaptação lhes permite manter reservas do líquido durante
períodos prolongados, e sobreviver em ambientes áridos e secos que para as outras
plantas seriam inabitáveis.
A adaptação das suculentas lhes permite colonizar ambientes pouco habitados,
que recebem pouca competição por parte de outras espécies e, nos quais os herbívoros
são escassos. Para possibilitar a captação da escassa umidade presente no ambiente,
muitas suculentas são pubescentes, ou seja, apresentam uma superfície coberta de pelos
que retêm o orvalho matutino, desta maneira reduzem o processo de perda de água por
evaporação (LISETE, 2002).

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
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Os alunos utilizaram seus conhecimentos sobre água, nutrição, ambiente árido e
húmido para compreender como ocorrem os sistemas nutricionais de plantas suculentas
e carnívoras. Trabalharam as propriedades de um vegetal, habitat e sistema
fotossintético. Dialogaram conceitos de predação e adaptação das plantas pelos diversos
tipos de alimentos ingeridos.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS





Trabalho em equipe
Respeito aos colegas
Análises reflexivas sobre os tópicos trabalhados
Raciocínio lógico

REGISTRO DA ATIVIDADE
A atividade ocorreu no dia 29 de Junho de 2017 na E.E.E.M João Pedro Nunes,
atendendo 13 alunos do clube de ciências ECOPOLI.
Primeiramente os alunos foram levados ao auditório da escola, onde houve uma
conversa sobre o tema trabalhado, buscando analisar os conhecimentos provindos dos
alunos. Após houve uma contextualização do conteúdo com o auxilio de imagens e
exemplos do cotidiano. Houve a exposição de vídeos (plantas carnívoras),
possibilitando uma riqueza visual do comportamento predatório de determinadas
espécies.
Para finalizar a atividade os alunos participaram de um jogo lúdico onde, cada
um recebeu em tipo de ambiente, cada aluno deveria identificar os tipos de plantas que
poderiam habitar o local.
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Figura 1: Bolsista ID efetuando a explanação oral do conteúdo trabalhado.

Figura 2: discentes participando do jogo.
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Figura 3: Alguns dos tópicos trabalhados sobre plantas carnívoras.

AVALIAÇÃO
Os alunos do clube de ciências demostram bastante interesse pelas atividades do
clube, inclusive este tema trabalhado foi elaborado por pedido dos próprios alunos.
Todos são bastante dedicados e respeitosos com os demais colegas, sendo que todas as
atividades da atividade foram realizadas com sucesso.

REFERÊNCIAS
CAROW, P; THOMAS, S. Plantas Carnívoras. 3° edição. São Paulo: SUSAETA,
2007.
LISETE, M. Cactos e Outras Plantas Suculentas. São Paulo: Saraiva, 2002.

INTERVENÇÃO
Aves do Bioma Pampa: Importância e Preservação
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
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CONTEXTUALIZAÇÃO

A interação entre os seres-vivos está diretamente ligada à manutenção dos
ecossistemas. O desenvolvimento ecológico é uma troca entre indivíduos que resulta na
manutenção e propagação da vida. O contado entre espécies diversificadas fortalece a
ação e a preservação de nossos ecossistemas. A natureza se reinventa continuamente
mesmo havendo interferência constante da ação do homem (MERCIVAL, R;
GALETTI, 2012).
A superpopulação de qualquer espécie causa ao meio ambiente graves
desequilíbrios. Por isso a ação dos agentes naturais de controle se faz essencial para a
harmonia do ecossistema. Inseridas obrigatoriamente nesse contexto as aves são
indispensáveis reguladoras de populações da fauna e flora. Por exemplo: ao forragear o
solo à cata de sementes o mineirinho controla as populações de gramíneas do bioma
cerrado. Não havendo uma espécie totalmente dominante a harmonia do ecossistema se
mantém (HEITOR, 2014).
Toda ave, como qualquer ser vivo inserido no contexto biológico, está em
constante ameaça de predação. No processo de manutenção das populações das espécies
ora o indivíduo está no topo como predador ora abaixo como presa. O objetivo dessa
atividade é desenvolver o diálogo da importância e preservação das aves.

HABILIDADES DESENVOLVIDAS

Os alunos receberam a contextualização do conteúdo através de uma aula
expositiva, utilizando o recurso didático data show. Por intermédio de figuras
ilustrativas desenvolveram o raciocino lógico do conteúdo.
Faram análises dos tópicos abordados durante a palestra, comparando o contexto
atual da biodiversidade das aves no Rio Grande do Sul. Elaboraram a partir das
discussões uma ponte de interligação entre os conhecimentos epistemológicos
individuais e coletivos.
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CONHECIMENTOS MOBILIZADOS







Compreender a importância das aves no ecossistema
Raciocínio lógico e lúdico;
Trabalho em equipe;
Exercer o respeito entre os colegas;
Compreensão contextual do conteúdo trabalhado;
Exposição de ideais individuais referente aos tópicos abordados.

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Os alunos participarão da palestra, onde será exposto o atual contexto
relacionado ás Aves do Rio Grande do Sul. Os dados obtidos em uma pesquisa
previamente realizada colocaram em “xeque” a importância dessa classe para as
interações ecológicas de nosso Bioma Pampa.
A preservação das Aves será abordada como um ponto crucial, objetivando frisar
as ações realizadas pelas Aves em relação à manutenção e recuperação do meio
ambiente.
Após efetuaram uma saída de campo no pátio da escola com o auxilio de
binóculos, para que os alunos possam observar as aves que habitam o território da
escola.

REGISTRO DA ATIVIDADE
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A atividade ocorreu no dia 6 de Junho de 2017 com os alunos do clube de
ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro Nunes, aa oportunidade estavam presentes
12 alunos.
Inicialmente houve uma explanação oral do conteúdo, seguido de diálogo sobre
a importância das aves em nosso cotidiano. A seguir os alunos relataram casos ligados
ao tema trabalhado, proporcionando um enriquecimento da atividade.
A seguir os alunos foram levados ao pátio da escola, onde com o auxilio de
binóculos foi possível observas as aves em seu ambiente natural. Aves como: Pardal,
Bem-Ti-Vi, João-de-Barro, Pombas entre outros foram ás atrações principais.

Figura 1: Bolsista ID efetuando a explanação oral do conteúdo.
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Figura 2: Discentes em saída de campo observando as aves com o auxilio de
binóculos.

Figura 3: algumas das aves trabalhadas durante a atividade.

AVALIAÇÃO
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Os alunos participaram ativamente da atividade proposta, respeitando os colegas
e aproveitando todas as etapas. A utilização do equipamento (binóculos) foi bem
recebida pelos alunos, que se divertiram muito ao analisar mais de perto as aves.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MERCIVAL, R.; GALETTI, M. A Interação Ecológica das Aves. São Paulo: Guanabara,
2012.
HEITOR, C. As aves e o controle de pragas florestais. 2° edição. Rio Grande: UFRGS,
2014.

INTERVENÇÃO
O ar ocupa espaço
Por: Alice Lemos Costa

CONTEXTUALIZAÇÃO
Não se pode pegar ou ver o ar, mas sabemos que ele existe. Através de suas
propriedades é possível comprovar a sua existência. O ar é matéria, ocupa lugar no
espaço, aprimorando de acordo com o ambiente seu volume. Por exemplo, em uma
garrafa com água pela metade, o ar ocupa a outra metade (superior) desta garrafa
(SERWAY; RAYMOND, 2004).
O ar é compressível, tem a capacidade de diminuir de volume quando
comprimido. Também possui elasticidade, propriedade que o ar tem de voltar ao seu
volume inicial (compressão). Possui a propriedade da expansibilidade, quando uma
substância volátil (que se transforma em gás) entra em contato com o ar, sentimos seu
cheiro. Isto ocorre porque essa substância se expande e mistura-se com o ar atmosférico
ocupando um volume maior. A expansibilidade do ar é a propriedade que o ar tem de
aumentar de volume, ocupando todo o lugar disponível. É de suma importância que o
aluno consiga entender o porquê destes fenômenos, pois assim poderá compreender
216

assuntos relacionados ao cotidiano dos seres vivos, suas características e distinções de
espaço e volume (KISHIMOTO, 1996).

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Os discentes efetuarão a prática experimental, que possui um papel importante
no que se refere ao aprendizado contextual, facilita a memorização do aluno, bem como
o raciocínio lógico através do lúdico. O experimento é de fácil assimilação, possui duas
funções: a visualização da teoria na prática e o desenvolvimento das funções motoras.
Assim os alunos poderão colocar em prática os conhecimentos provindos da
teoria, utilizando uma metodologia de fácil assimilação. Objetivando demonstrar que o
ar existe e ocupa um lugar no espaço como qualquer matéria.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS







Coordenação motora para o manuseio do experimento;
Habilidades de raciocínio lógico rápido;
Assimilação do conteúdo já lecionado em sala de aula;
Capacidade de trabalhar sobre pressão com tempo reduzido;
Compreender como funciona o espaço do ar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os alunos receberão a introdução teórica do conteúdo através do material
didático data show. Os tópicos serão dispostos em figuras e fotos de acordo com suas
ocorrências, relacionadas aos fenômenos físicos do ar. De acordo com o
desenvolvimento da explanação, os alunos poderão contextualizar fatos já observados
em relação ao assunto abordado.
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A seguir efetuarão o experimento disposto no anexo I, onde visualizarão como o
ar ocupa espaço entre a matéria. Para ampliar a construção e assimilação do
conhecimento, trabalharão em grupos. Para finalizar, participarão do jogo “Cadê o Ar”,
com a proposta de retirar dúvidas e relembrar o conteúdo trabalhado em sala de aula.

REGISTRO
A atividade ocorreu no dia 10 de agosto de 2017, atendendo 7 alunos do clube de
ciências ECOPOLI da E.E.E.M. João Pedro Nunes, que estudam no ensino médio em
turno inverso
Inicialmente os alunos receberam a explanação oral do conteúdo, abordando
como principal metodologia o espaço físico ocupado pelo ar, sua importância para os
seres vivos e funções.
A seguir os alunos efetuaram a construção de um experimento com água quente,
garrafa pet, copos de alumínio e balão. O experimento proporciona a agitação das
moléculas do ar, onde o balão (expande e contrai), preso no gargalo da garrafa pet em
contato com a agua quente.
Para finalizar a atividade e efetuar uma revisão dos tópicos abordados, os alunos
participaram de um quiz, trabalhando em equipes que pontuavam de acordo com os
acertos alcançados através de perguntas de múltipla escolha.

Figura 1: Discentes recebendo a explanação oral do conteúdo.
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Figura 2: Aluna efetuando fases do experimento.

Figura 3: Experimento realizado.

AVALIAÇÃO
Os alunos participaram ativamente da atividade proposta, trabalhando em
questionamentos e relatando exemplos já vivenciados no cotidiano. Efetuaram o
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experimento e os jogos de forma extrovertida, utilizando conhecimentos prévios nas
etapas das atividades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Cortez, São Paulo,
1996.
SERWAY. R.; RAYMOND. A. Princípios de Física. 2° edição, v. 3. Editora Pioneira,
São Paulo, 2004.

Notícias
NOTÍCIA
Mural do mês de Setembro da E EE M João Pedro Nunes
Por: Alice Lemos Costa
O mural do mês de setembro da E EE M João Pedro Nunes teve como tema o
dia do biólogo (03/09). O objetivo era mostrar de uma maneira resumida que biólogos
estudam continuamente a diversidade da existência dos seres vivos, seus aspectos e
blaupan evolutivos.
Foi reservado para o publico jovem o retrato de alguns grandes biólogos e
suas maravilhosas contribuições científicas para humanidade. Foram citados: Louis
Pasteur(1822-1895), cientista francês que participou de grandes feitos na área da
química e medicina, Charles Darwin(1809-1882), implantador da Teoria da Evolução,
Rachel Carson(1907-1964), responsável pela nova consciência ambiental moderna e
James Dewey(87 anos), pesquisador e autor do modelo da dupla hélice de DNA.
220

Já para o publico infantil, foram direcionadas as descobertas referentes a
animais, espécies mais conhecidas e seus hábitos característicos. Sendo os animais
citados: gatos e sua auto capacidade de visão noturna, formigas e sua técnica de
exalação de odores para orientação, abelhas e a fabricação de mel como fonte alimentar
eo galo que se utiliza do canto para limitar seu território.
A técnica da utilização de auto retrato visa emoldurar um pedaço da nossa
história, de modo a homenagear tanto o profissional de biologia, quanto seu trabalho;
despertando a curiosidade pela Biologia e quem sabe, instigando a formação de futuros
biólogos.

Mural do mês de Setembro/2015, PIBID,E EE M João Pedro Nunes

NOTÍCIA
Jogo interativo do Show do Milhão sobre o conteúdo celular
Por: Alice Lemos Costa
No dia 15 de setembro de 2015 foi realizada pelo PIBID, na Escola E.E.E.M
João Pedro Nunes, o jogo interativo do show do milhão, sobre o conteúdo celular.
Contando com a presença de 32 alunos da turma 100, do 1º ano do ensino médio. E com
25 alunos da turma 102, também do 1º ano do ensino médio. O tema “célula:
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componentes e funções” visava revisar e fixar o conteúdo utilizando métodos
alternativos.
O jogo era virtualmente interativo, perguntas aleatórias com o contexto do
conteúdo celular. Os acessórios como placas, foram elaborados com EVA e palito de
picolé.
A formação dos seres vivos é complexa, a composição e todas as suas
ramificações são, de uma maneira geral, lúdicas para uma visualização corriqueira. A
importância de conhecer o meio celular, de que somos formados, resulta em um avanço
intelectual, sendo que não há muito tempo esse meio veio a conhecimento social.
Os alunos, primeiramente, foram organizados em subgrupos, onde os mesmos
aceitaram passivamente a ordem de sorteio. De acordo com o desenvolvimento do jogo,
soltaram-se bastante a ponto de brincarem naturalmente na atividade.
No decorrer da atividade, os alunos responderam às perguntas do jogo, atuando
como uma revisão do conteúdo do trimestre. Conforme os alunos acertavam as
perguntas orais, mudava-se o nível de dificuldade do assunto. Quando perguntas eram
respondidas de maneira errada, eram feitas explicações corretivas tanto da professora
supervisora quanto da bolsista ID. Era possível que o aluno que estava como jogador
principal pudesse obter ajuda dos demais colegas que jogavam, por intermédio de
suportes oferecidos. Tivemos por ordem de sorteio 3 alunos dispostos como
universitários, 7 alunos como auxilio de placas, 1 jogador principal e os demais eram
sorteados para serem substitutos conforme as perguntas eram respondidas.
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Figura 1- Alunos da turma 102 do 1° ano do ensino médio, recebendo informações
do jogo, interagindo juntamente com a bolsista ID.

Figura 2 - Alunos da turma 100 do 1° ano do ensino médio, representando os
universitários que auxiliavam o jogador principal.

Figura 3- Alunos da turma 100 do 1° ano do ensino médio, com as placas que
auxiliavam o jogador principal.

NOTÍCIA
Confeccionando Resistores
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Por: Alice Lemos Costa
O Projeto Fenofísica coloca em ação sua primeira intervenção . A atividade foi
realizada com os 28 alunos presentes da turma 302, do 3º ano do ensino médio.
Realizada no período da manhã do dia 29 de setembro de 2015, na Escola E.E.E.M João
Pedro Nunes.
O projeto visa uma sobreposição de métodos convencionais usados, com o
acoplamento de novos, em práticas experimentais para o enriquecimento visual e
palpável de assimilação do conteúdo de Física.
A intervenção consistia na montagem de resistores com a utilização de água
sanitária, fios de cobre, moeda de cinco centavos, alumínio, copo descartável e água.
Os alunos montaram, com o auxílio e explicações da bolsista ID, o
experimento em duplas, cada dupla recebeu o material necessário para a montagem,
podendo participar ativamente da atividade proposta.
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Figura 1: alunos da turma 302 do 3º ano do ensino médio, fazendo a leitura do
material disponibilizado.

Figura 2: alunos da turma 302 do 3º ano do ensino médio montando o material
disponibilizado para a construção do experimento.
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Figura 3: bolsista ID auxiliando os alunos da turma 302 do 3º ano do ensino médio, na
montagem em calculadoras, utilizado para teste energético do experimento.

NOTÍCIA
Observação de estômatos
Por Alice Lemos Costa
A atividade foi realizada com os 28 alunos presentes da turma 102, do 1º ano
do ensino médio; e com 33 alunos presentes da turma 100, do 1° ano do ensino médio.
Realizada no período da manhã do dia 20 de outubro de 2015, na Escola E.E.E.M João
Pedro Nunes.
Os alunos foram direcionados ao laboratório, onde ocorreu a intervenção. O
conteúdo foi exposto em slides resumidos com fotos explicativas. Foi dada explicação
teórica e visual sobre o que são estômatos, sua funcionalidade e sua importância no
ambiente.
Os alunos foram orientados para construírem manualmente seu material de
observações, sendo confeccionadas as lâminas com folhas vegetais para a observação
microscópica.

226

Figura 1. Alunos da turma 102, 1° ano do ensino médio, fazendo anotações do
material teórico lecionado.

Figura 2. Alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio, fazendo com o auxílio
do microscópio óptico a observação dos estômatos.
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Figura 3. Alunos da turma 100, do 1° ano do ensino médio, montando as lâminas
e fazendo suas observações.

NOTÍCIA
Eletromagnetismo

Por: Alice Lemos Costa
O Projeto Fenofísica coloca em ação mais uma intervenção. A atividade foi
realizada com os 28 alunos presentes da turma 302, do 3º ano do ensino médio.
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Realizada no período da manhã do dia 03 de novembro de 2015, na Escola E.E.E.M
João Pedro Nunes.
O projeto visa uma sobreposição de métodos convencionais usados, com o
acoplamento de novos, em práticas experimentais para o enriquecimento visual e
palpável de assimilação do conteúdo de Física.
Os alunos foram divididos em duplas, o conteúdo foi introduzido em primeiro
lugar, com exemplos do dia a dia, onde podemos perceber a utilização passiva e ativa do
eletromagnetismo. Foram exemplificados aparelhos eletrônicos e médicos que se
utilizam

do

eletromagnetismo

para

seu

funcionamento,

fontes

maiores

de

eletromagnetismo como urânio radioativo que abastecem nuclearmente no Brasil as
usinas de Angra I e II, os desastres como o de Chernobyl, onde a radioatividade
expandiu rapidamente pelo seu alto potencial eletromagnético, as bombas de Hiroshima
e Nagasaki, entre outros assuntos.
Após a explicação e diálogo entre os assuntos e curiosidades expostas,
conforme surgiam dúvidas, estas foram sanadas com o auxílio da bolsista ID e a
professora da turma. Foi feita em sequência a leitura do material fornecido aos
educandos, seguido do passo a passo para a montagem do experimento. Conforme a
ordem citada no material entregue, cada componente do experimento foi explicado,
mostrando o porquê de sua utilização e função.
Ao término da intervenção, após testes com o experimento, os alunos puderam
tirar dúvidas como forma de revisão do conteúdo exposto.
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Figura 1. Alunos do 3° ano do ensino médio da turma 302, da E.E.E.M João Pedro
Nunes, carregando o balão com os elétrons do cabelo.

Figura 2. Alunos do 3° ano do ensino médio da turma 302, da E.E.E.M João
Pedro Nunes, montando o experimento eletromagnético.
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Figura 3. Alunos do 3° ano do ensino médio da turma 302, da E.E.E.M João
Pedro Nunes, interagindo em conjunto na montagem do experimento.

NOTÍCIA
Abertura das Atividades do Grupo ECOPOLI: Apresentação
Laboratorial e Introdução do Artigo de Regressão Matemática
Parte I
Por: Alice Lemos Costa
O clube de ciências ECOPOLI iniciou suas atividades no dia 13 de Outubro de
2015, na E.E.E.M João Pedro Nunes, com o objetivo de introduzir o mundo cientifico
de raciocínio lógico e lúdico aos estudantes de ambas os níveis.
A primeira reunião ocorreu nos dias 13 e 14 de Outubro de 2015, com o objetivo
da apresentação laboratorial, visando normas e equipamentos usados no local. Houve
uma apresentação em slides da vidraria disposta no laboratório, juntamente com
explicação escrita e oral.
A segunda reunião ocorreu nos dias 27 e 28 de Outubro de 2015, em que foi feita
a primeira introdução de um artigo científico. O artigo foi dividido em duas etapas, com
o intuito de trabalhar profundamente o conteúdo, sendo relacionado à Matemática
aplicada a Ciências Biológicas. Os alunos obtiveram contato explicativo e
contextualizado de maneira compreensível, após foi proposta a atividade de seguir a
pesquisa citada do artigo, onde ouve a coleta de material para análise.
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Figura 1: Material coletado para análise, pelos alunos da E.E.E.M João Pedro nunes,
inscritos no Clube de Ciências ECOPOLI, de diferentes níveis escolares.

Figura 2. Alunos da E.E.E.M João Pedro nunes, sócios do Clube ECOPOLI, de
diferentes níveis escolares, tendo a apresentação da vidraria laboratorial.
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Figura3. Educandos do ensino médio da E.E.E.M João Pedro nunes, após a introdução do artigo
científico, fazendo a coleta de matérias; referente a parte I.

NOTÍCIA
Artigo de Regressão Matemática
Parte II
Atividade do Clube de Ciências Ecopoli

Por: Alice Lemos Costa
A Matemática está presente em diversas situações, se olharmos ao nosso
redor podemos notar sua presença nos contornos, nas formas dos objetos, nas medidas
de comprimento, na escola, em casa, no lazer e nas brincadeiras. Seu desenvolvimento
está ligado à pesquisa, ao argumento, ao interesse por descobrir o novo, investigar
situações. Desde a Antiguidade, a necessidade do homem de relacionar os
acontecimentos naturais ao seu cotidiano despertou o interesse pelos cálculos e
números.
O clube de ciências ECOPOLI encerrou suas atividades deste ano no dia 24 de
Novembro de 2015, na E.E.E.M João Pedro Nunes, com a finalização da parte II da
introdução do artigo de Regressão Matemática.
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A reunião ocorreu com os alunos participantes do Clube de Ciências
ECOPOLI, com o objetivo de efetuar os cálculos de medidas, relacionados ao material
recolhido na etapa I. Os cálculos foram direcionados à Função Linear de 1° Grau,
método matemático que melhor descreveu a linha de medição do material coletado. A
construção da função deu-se com o auxílio do programa de computador Excel, onde
podemos efetuar a construção do gráfico da função.

Figura 1: Material coletado para análise, pelos alunos da E.E.E.M João Pedro nunes, inscritos no
Clube de Ciências ECOPOLI, de diferentes níveis escolares.
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Figura 2: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro nunes,
analisando o artigo científico e dialogando sobre as possíveis funções
correspondentes.

Figura 3: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro
Nunes, juntamente com a bolsista ID voluntária, convidada para acompanhar a
atividade, construindo a função e o gráfico da função; com o auxílio do
programa Excel.

Figura 4: Trabalho efetuados pelos alunos do Clube de Ciências ECOPOLI da
E.E.E.M João Pedro Nunes, referente aos resultados obtidos sobre o Artigo de
Regressão Matemática.
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NOTÍCIA
Visita dos Alunos do 3° ano do Ensino Médio da E.E.E.M João Pedro
Nunes ao Campus UNIPAMPA/São Gabriel
Por: Alice Lemos Costa
A atividade foi realizada com as quatro turmas do 3° do ensino médio da
E.E.E.M João Pedro Nunes. A visita ao campus da Unipampa São Gabriel ocorreu no
dia 28 de Outubro de 2015, nos períodos da manhã e tarde.
Os alunos visitaram os laboratórios de Biologia Molecular, NEVA, Tecidos
Vegetais e Zoologia. Também fizeram uma saída em campo, para conhecer as
instalações, foram às estufas para conhecer seu material e funcionamento. Doutores,
Mestrandos, Técnicos e Graduandos recepcionaram os alunos orientando a visita
explicativa.
O objetivo da visita foi mostrar nosso campus e áreas de pesquisas, com o
intuito de instigar o interesse dos alunos em adentrar à vida acadêmica. Houve a
exposição dos tipos e durações de cursos disponibilizados pela Unipampa, em São
Gabriel, entre algumas áreas especificas de trabalho.

Figura 1. Alunos do 3° ano da E.E.E.M João Pedro Nunes em visita às
estufas, no campus Unipampa São Gabriel.
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Figura 2. Alunos em visita ao laboratório de Biologia Molecular, onde houve
exposição e explicação de várias linhas de pesquisa.

Figura 3. Alunos em visita ao laboratório de Zoologia, onde ocorreu
explicações de técnicas taxonômicas.
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Figura 4. Alunos em visita ao laboratório do NEVA, onde ocorreu exposição
das pesquisas realizadas na Antártica.

NOTÍCIA
Jogo Sistemados
Por: Alice Lemos Costa
A atividade foi realizada com alunos das turmas 105, do 1º ano do ensino
médio; e com alunos da turma 203 do 2° ano do ensino médio. Realizada no período da
tarde do dia 06 de novembro de 2015, na E.E.E.M João Pedro Nunes.
A aplicação do jogo ocorreu em sala de aula com ambas as turmas, que ficaram
reunidas em uma única sala. Primeiramente, o jogo e suas regras foram apresentados
aos alunos, porém pelo fato do jogo ser baseado em outro muito popular nas redes
sociais (Perguntados), já havia um conhecimento prévio de como a atividade ocorreria.
Os alunos foram divididos em dois grupos, referente as suas respectivas turmas. Por
ordem aleatória cada grupo mandava um representante para responder as questões.
De acordo com o desenvolvimento das perguntas, o jogador podia obter a ajuda
de seus colegas de equipe para responder as questões. Se a alternativa estivesse correta,
a equipe preenchia o círculo de pontos, referentes ao jogo. Ao acertar quatro questões
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consecutivas, a equipe escolhia um dos 4 mascotes/troféus. A equipe vencedora foi a
que completou o número de mascotes.
Após completar o primeiro circuito de perguntas, as questões foram revisadas e
explicadas minunciosamente, com o objetivo de dialogar entre os grupos o porquê de
cada alternativa. O grupo que soubesse responder e, ainda, explicar a questão pontuava,
assim como também poderia retirar pontos da equipe adversária. As questões que os
discentes não sabiam, foram respondidas pela a professora supervisora e bolsista ID,
com o objetivo de sanar dúvidas sobre o conteúdo.

Figura 1: alunos de ambas as turmas, 105 e 203, do1° e 2°
ano do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes,
juntamente com a bolsista ID desenvolvendo a atividade.

239

Figura 2: Educandos da turma 105, do1° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, exibindo o troféu do sistema dos
sentidos, após vencer uma rodada.

Figura 3: alunos de ambas as turmas 100 e 203 do1° e 2° ano
do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes, juntamente
com a professora supervisora e a bolsista ID, reunidos com
todos os troféus na finalização do jogo.

NOTÍCIA
Teste Vocacional Parte I
Por: Alice Lemos Costa
Durante algum tempo os testes psicológicos eram utilizados como a principal
ferramenta em processos seletivos profissionais ou para a indicação de carreiras e
cargos. Os resultados nos testes eram utilizados para “encaixar” os indivíduos às
ocupações apropriadas para cada perfil. Hoje em dia, o mercado de trabalho está muito
mais complexo, com enorme diversidade de cursos e profissões. Atualmente, na
Orientação Profissional, temos uma série de metodologias e instrumentos disponíveis
para auxiliar o processo do orientando. Os testes são mais um desses instrumentos e são
utilizados de acordo com as necessidades e objetivos do orientador.
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A atividade foi realizada com 21 alunos da turma 301, do 3º ano do ensino
médio; e com 26 alunos da turma 302 do 3° ano do ensino médio. Realizada no período
da manhã do dia 17 de novembro de 2015, na E.E.E.M João Pedro Nunes.
Os alunos tiveram uma explicação oral do que é um teste vocacional,
salientando que não é algo obrigatório, mas sim para um conhecimento mais amplo das
profissões. A apresentação do teste divulgou sua fonte e métodos de persuasão. As
perguntas eram de múltipla escolha, simples e aplicáveis no cotidiano real dos
indivíduos, buscando uma aproximação com suas personalidades e modo de agir.
As perguntas foram respondidas individualmente, com o auxílio da folha
rascunho. As dúvidas de cada pergunta foram sanadas conforme surgiam. Após todas as
perguntas serem respondidas, os alunos somaram suas questões e descobriram quais
profissões se encaixavam mais com suas personalidades.

Figura 1: Alunos da turma 301, do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, revisando dúvidas sobre as questões
dispostas pelo teste.
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Figura 2: Alunos da turma 302, do 3° ano do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro
Nunes, fazendo a leitura de questões do teste vocacional.

Figura 3: Alunos da turma 302, do 3° ano do ensino médio da E.E.E.M João
Pedro Nunes, levantando a mão para mostrar para os colegas, quem se
identificou melhor com cada profissão.

NOTÍCIA
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Teste Vocacional Parte II
Por: Alice Lemos Costa
Os testes vocacionais são utilizados como uma ferramenta auxiliar, abrindo um
leque de possibilidades, um instrumento capaz de abrir um canal de comunicação e
reflexão sobre a escolha profissional. A partir de seus itens e de seus resultados
podemos abordar vários aspectos da personalidade e dos interesses de um jovem. Nesse
sentido, a utilização dos testes vem enriquecer o processo de Orientação Profissional e
não resumi-la a aplicação e leitura de resultados.
A atividade foi realizada com 13 alunos da turma 300, do 3º ano do ensino
médio; e com 17 alunos da turma 303 do 3° ano do ensino médio. Realizada no período
da manhã do dia 24 e tarde do dia 27 de novembro de 2015, na E.E.E.M João Pedro
Nunes.
Os alunos tiveram uma explicação do que é um teste vocacional, salientando
que não é algo obrigatório, mas sim para um conhecimento mais amplo das profissões.
A apresentação do teste divulgou sua fonte e métodos de persuasão. As perguntas eram
de múltipla escolha, simples e aplicáveis no cotidiano real dos indivíduos, buscando
uma aproximação com suas personalidades e modo de agir.
As perguntas foram respondidas individualmente, com o auxílio da folha
rascunho. As dúvidas de cada pergunta foram sanadas conforme surgiam. Após todas as
perguntas serem respondidas, os alunos somaram suas questões e descobriram quais
profissões se encaixavam mais com suas personalidades.
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Figura1: Alunos da turma 300 do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, analisando e respondendo as questões
do teste vocacional.

Figura 2: Alunos da turma 303 do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, observando as alternativas e discutindo
em grupo as opções relatadas no teste vocacional.
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Figura 3: Alunos da turma 300 do 3° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, dialogando sobre os resultados do
teste vocacional, e expondo com quais profissões tiveram mais
afinidade.

NOTÍCIA
Mural do mês de Fevereiro e Março da Escola Poli
Por: Alexia Menezes e Alice Lemos
O mural do PIBID na Escola João Pedro Nunes (Figura 1) do mês de
fevereiro/março de 2016, foi dedicado aos 150 anos da genética mendeliana. Nele foi
publicada uma notícia sobre “o legado de um monge invisível”, retirada da revista de
pesquisa FAPESP. A autora Maria Guimarães, conta de forma sucinta, sobre a vida de
Mendel e sobre seu trabalho que ficou conhecido como a base da genética:
“Experimentos em hibridização de plantas”.
Também foram colocadas imagens ilustrativas de Gregor Johann Mendel
(conhecido como pai da genética) e do seu principal material utilizado em suas
pesquisas que foi a ervilha-de-cheiro (Pisum sativum), bem como alguns exemplos de
cruzamentos realizados.
Neste mural também se salientou a importância deste mês ter sido a primeira vez
que a ONU (Organização das Nações Unidas) celebrou o dia internacional das mulheres
e meninas na Ciência. Além de dar boas vindas aos educandos na volta às aulas!
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Figura 1: Mural do mês de fevereiro da Escola João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Palestra O Mosquito Aedes aegypti: uma questão de saúde pública
Por: Alice Lemos Costa
A atividade foi realizada com 59 alunos do ensino fundamental da E.E.E.M
João Pedro Nunes. Ocorreu nos dias 10 e 11 de Março de 2016, no período da tarde.
Os alunos participaram de uma palestra sobre o assunto em destaque do
momento, o mosquito Aedes aegypti. Visando trazer para o meio escolar temas
fundamentais para o seu amplo entendimento, abordando aspectos específicos, como:
quem é o mosquito; onde ele vive; do que se alimenta; seus hábitos de vida; como
reconhecer possíveis focos e como acabar com áreas de procriação; doenças
transmitidas pelo mosquito e seus sintomas; como prevenir e combater este mosquito.
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O objetivo da palestra foi retirar dúvidas e orientar corretamente os alunos
sobre este conteúdo, buscando com esta finalidade a disseminação deste tema para a
comunidade. A gravidade da situação atual é alarmante e requer o amplo conhecimento
para o combate contra o mosquito Aedes aegypti, pois como as doenças transmissíveis
por esta espécie não possuem tratamento, o único modo de combate é ajudar na
prevenção e extermínio de possíveis criadouros.

Figura 1. Alunos da turma 5°C, do quinto ano do ensino fundamental da
E.E.E.M João Pedro Nunes, juntamente com a professora Andrea, após a
palestra.
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Figura 2. Alunos da turma 5°B, da turma do quinto ano do ensino
fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes, juntamente com a bolsista ID
no decorrer da palestra.

Figura 3. Alunos da turma 4°B, do quarto ano do ensino fundamental da
E.E.E.M João Pedro Nunes, unidos após o término palestra, contando com
a presença da professora Cláudia.

NOTÍCIA
Ciclo das Rochas
Por: Alice Lemos Costa
A atividade ocorreu entre os dias 28 e 29 de Março, desenvolvida com 16 alunos
da turma 9ºC, do nono ano do ensino fundamental, e com 19 alunos da turma 9º D,
também do nono ano do ensino fundamental. Foram atendidos com a mesma atividade,
o 1º ano do ensino médio: 18 alunos da turma 102, 17 alunos da turma 103; e do
segundo ano do ensino médio: 26 alunos da turma 203 e 22 alunos da turma 204.
Realizada na E.E.E.M João Pedro Nunes.
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As turmas foram levadas ao laboratório de ciências da escola, onde ocorreram
todas as atividades relacionadas à intervenção. Primeiramente os alunos obtiveram uma
introdução do conteúdo, por visualização de slides, onde todo o material foi
disponibilizado em uma folha, que os alunos anexaram em seus cadernos. Durante a
explicação os alunos puderam pegar, apalpar e visualizar todos os tipos de rochas
dispostas em cima da mesa e que constavam na explicação. Diferenciaram rochas ígneas
ou magmáticas de rochas sedimentares e metamórficas, fazendo uma distinção e
demostrando compreensão dos diferentes processos de formações rochosos.
Completando as etapas entramos na segunda e ultima fase de intervenção,
iniciamos o jogo ciclo das rochas. O jogo é composto por um único tabuleiro, três
peões, um dado e 30 cartões-resposta (10 para cada peão). Toda a turma se uniu em
torno das mesas, que foram unidas. Mesmo sentados em um grande grupo, dividiu-se
três sub-grupos; o grupo verde: representando rochas metamórficas, o grupo azul:
representando rochas sedimentares e o grupo vermelho: representando rochas ígneas ou
magmáticas.

Figura 01. À esquerda, alunos da turma 203 (2º anodo ensino médio), ao centro alunos da turma 204 (2º
ano do ensino médio). À direita alunos do 9ºC (9º ano do ensino fundamental), em conjunto com a
bolsista ID; recebendo explicações e trabalhando com o material rochoso, disponibilizado no laboratório
da E.E.E.M João Pedro Nunes.
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Figura 02. À esquerda alunos das turmas 102 e 103 ( 1º ano do ensino médio), em conjunto com a
professora de geografia e a bolsista ID, ao centro alunos da turma 203 (2º ano do ensino médio), e à
direita alunos da turma 204, (2º ano do ensino médio); recebendo explicações do conteúdo através de
slides, pela bolsista ID, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 03. À esquerda, alunos da turma 204 (2º ano do ensino médio), ao centro alunos da turma 9ºC (9º
ano do ensino fundamental), e à direita alunos do 9ºD (9º ano do ensino fundamental), em conjunto com a
bolsista ID; efetuando etapas em grupo do jogo ciclo das rochas, no laboratório de ciências da E.E.E.M
João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Intervenção Densidade de Fluídos
Parte I
Por: Alice Lemos Costa

250

A atividade ocorreu no dia 29 de Março, com 18 alunos da turma 204, do 2º ano
do ensino médio, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes. Houve a
participação da professora titular da turma, da disciplina de Física, em conjunto com a
bolsista ID na atividade.
A primeira etapa foi uma introdução (teoria) sobre o conteúdo, através de slides.
Na segunda etapa, houve a construção do primeiro experimento. O experimento
baseava-se no controle do gás carbônico dentro de uma atmosfera controlada e reduzida,
em nosso caso, usamos a garrafa pet para proporcionar este ambiente. O gás carbônico
desce para o fundo da garrafa, contra a força da gravidade, pelo fato de ser mais denso
que o ar, demostrando assim que a densidade de um fluído lhe dá identidade
comportamental em relação ao meio.
Na terceira e última etapa da intervenção, construímos o segundo experimento.
Em um recipiente os alunos juntaram água, largaram lentamente o azeite, visualizando
que as partículas de azeite não se misturam com a água. Mesmo chegando até o fundo
do recipiente o azeite sobe, pois é menos denso que a água. Quando as misturas estavam
completamente separadas, os alunos acrescentaram uma colher de sal no recipiente. O
resultado foi uma reação borbulhante do azeite, quando o sal acrescentado em uma alta
quantidade, mais denso do que os outros elementos, carrega consigo o azeite para o
fundo, desesperadamente as partículas de azeite sobem borbulhando para a superfície da
água.
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Figura 01. Alunos da turma 204 (2º ano do ensino médio), recebendo a
explicação (teoria) do conteúdo densidade, pela bolsista ID, no laboratório de
ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02. Alunos da turma 204 (2ºano do ensino médio), efetuando em
conjunto com a bolsista ID a etapa com elemento fogo, para a visualização
da cascata de gás carbônico na garrafa pet, no laboratório de ciências da
E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 03. À esquerda o material utilizado pelos educandos para elaboração do experimento 2, sobre densidade de
fluídos. Ao centro os alunos da turma 204 (2º ano do ensino médio), efetuando a etapa do sal e à direita os alunos
em parceria com a bolsista ID, efetuando a etapa do azeite, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro
Nunes.
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NOTÍCIA
Intervenção Densidade de Fluídos Parte II
Por: Alice Lemos Costa

A atividade ocorreu no dia 03 de Maio de 2016, com 13 alunos da turma 102, do
1º ano do ensino médio, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes. A
primeira etapa foi uma introdução (teoria) sobre o conteúdo, através de slides. Na
segunda etapa, houve a construção do primeiro experimento, que se baseava no controle
do gás carbônico dentro de uma atmosfera controlada e reduzida, em nosso caso,
usamos a garrafa pet para proporcionar este ambiente. O gás carbônico desce para o
fundo da garrafa, contra a força da gravidade, pelo fato de ser mais denso que o ar,
demonstrando assim que a densidade de um fluído lhe dá identidade comportamental
em relação ao meio.
Na terceira e última etapa da intervenção, construímos o segundo experimento.
Em um recipiente os alunos juntaram água, despejaram lentamente o azeite,
visualizando que as partículas de azeite não se misturam com a água. Mesmo chegando
até o fundo do recipiente o azeite sobe, pois é menos denso que a água. Quando as
misturas estavam completamente separadas, os alunos acrescentaram uma colher de sal
no recipiente. O resultado foi uma reação borbulhante do azeite, quando o sal
acrescentado em uma alta quantidade, mais denso do que os outros elementos, carrega
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consigo o azeite para o fundo, desesperadamente as partículas de azeite sobem
borbulhando para a superfície da água.

Figura 01. Alunos da turma 102 (1º ano do ensino médio), efetuando o
experimento de modulação de fluídos gasosos em garrafa pet, orientados pela
bolsista ID, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02. Alunos da turma 102(1ºano do ensino médio), efetuando as etapas do experimento densidade de fluídos
líquidos, no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

254

Figura 03. Alunos da turma 102(1º ano do ensino médio), efetuando a etapa do sal e
a seguir observando a reação do azeite, no laboratório de ciências da E.E.E.M João
Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Pressão Atmosférica e Dilatação Térmica: a Aplicação das Três Leis de
Newton

Por: Alice Lemos Costa
A atividade realizada na E.E.E.M João Pedro Nunes envolveu 13 alunos da
turma 102, do primeiro ano do ensino médio; e 15 alunos da turma 204, do segundo
ano do ensino médio. Realizada no período da tarde do dia 01 de abril de 2016.
A atividade ocorreu nas duas turmas, dentro sala de aula. Os alunos tiveram uma
introdução sobre as três leis de Newton, onde com o auxílio da lousa, da folha impressa
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entregue aos discentes e da construção de um experimento realizado em duplas, então
puderam obtiver conhecimento sobre o assunto proposto. Após a leitura, teve início a
parte prática. Materiais utilizados: vidro e fogo, não foram disponibilizados para os
alunos, apenas a bolsista ID os manipulou; os demais como água, prato de plástico,
entre outros que não apresentavam possibilidade de risco, foram disponibilizados, esta
precaução foi tomada no intuito de evitar acidentes. Para a aplicação do experimento,
houve o auxílio da bolsista ID Maria Thereza, convidada para participar desta atividade.
Ao término da leitura os alunos iniciaram a montagem do experimento, ocorrendo pelas
seguintes etapas:
Primeiramente os alunos formaram duplas, a seguir foi disponibilizado para os
alunos os pratos plásticos descartáveis e a água. Nesta fase os pratos foram preenchidos
com uma quantidade média de água.
Por se tratar de um experimento que envolvia fogo e vidro, a bolsista ID, efetuou
o experimento individual com cada dupla, para que não houvesse nenhum acidente.
Nesta ultima fase a bolsista ID acoplou a vela no prato com água, acendeu a vela e
tapou-a com um copo de vidro. O resultado desta ação é de que a vela apaga, assim que
termina o oxigênio no copo. Temos a aplicação da 2° lei de Newton, pois: “A força é
sempre diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua
massa”. Neste ponto do experimento, enquanto a vela ainda não queimou todo
combustível (oxigênio), não temos nenhuma força de atuação definitiva, apenas sua
formação gradual.
A seguir a vela apaga, então temos a 3° lei de Newton onde diz: “As forças
atuam sempre em pares, para toda força de ação, existe uma força de reação.” No
instante em que se apaga a vela, diminui-se a pressão interna do copo, (1º força), a força
da gravidade no exterior do copo é maior e impulsiona a água externa para dentro do
copo de baixo para cima, ou seja, contra a força da gravidade, (2° força).
Finalmente temos a aplicação da 1° lei de Newton onde: “Um corpo em repouso
tende a permanecer em repouso, e um corpo em movimento tende a permanecer em
movimento.” A água que subiu pelo copo não desce, estabiliza dentro dele, pois como
não há mais nenhuma força atuando sobre, sua tendência é permanecer em repouso.
Ao passar por cada dupla, a bolsista ID montava e explicava o experimento, de
acordo com cada etapa, explicava cada uma delas, envolvendo as três leis de Newton.
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As leis de Newton constituem os três pilares fundamentais do que chamamos
Mecânica Clássica, que justamente por isso, também é conhecida por Mecânica
Newtoniana. A matéria coexiste em formas ou fases que possuem características
distintas, isto depende da distância e velocidade do deslocamento de suas partículas.
Podemos simular este deslocamento com a utilização de calor ou resfriamento, quando
estas moléculas se agitam freneticamente, podemos visualizar sua expansão. Por isso
houve a manipulação de materiais de risco.
Obter o conhecimento deste conteúdo é essencial para a compreensão de
fenômenos físicos importantes para existência humana, bem como fatores que
influenciam o nosso cotidiano, por exemplo: dilatação de pontes, trilhos de trem e a
resistência do vidro ao calor.

Figura 1. Alunos da turma 102 do primeiro ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, recebendo a explicação
do conteúdo pela bolsista ID.
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Figura 2. Etapas do experimento realizadas pela bolsista ID em parceria com os alunos da
turma 204, do segundo ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 3. Alunos da turma 204 do segundo ano do ensino médio
da E.E.E.M João Pedro Nunes. No momento acima as duplas
efetuaram individualmente o experimento, em que as etapas
envolvendo fogo e vidro foram efetuadas pela bolsista ID.

NOTÍCIA
Termologia
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Por: Alice Lemos Costa
A atividade ocorreu no dia 13 de Abril de 2016, desenvolvida no período da
tarde com 16 educandos da turma 102, do 1º ano do ensino médio e com 23 alunos da
turma 204, do 2° ano do ensino médio. Realizada em sala de aula, na E.E.E.M João
Pedro Nunes.
Os alunos receberam uma introdução teórica do conteúdo, por intermédio de
slides, fotos e figuras. Abordamos o que é termologia, suas áreas de estudo, suas
aplicações e consequências. O tema aquecimento global teve livre debate, com
colocações pessoais sobre a influência do homem e suas ações para o nosso planeta.
Imagens como estradas e pontes foram expostas com o objetivo de especificar os
tachões, espaçamentos entre os blocos de concreto, específicos para propor a matéria,
espaços para que a mesma seja trabalhada, por sofrer dilatações e retrações, de acordo
com mudanças de temperatura.
A seguir os alunos construíram um experimento termométrico, onde, de acordo
com as modificações do estado da matéria, em nosso caso utilizando gelo com corante
azul e óleo de cozinha; foi possível a visualização das etapas de transferência de calor e
equilíbrio térmico.
Para finalizar as atividades, os alunos participaram do jogo Trilha
Termodinâmica. Um jogo de tabuleiro, onde os alunos puderam revisar o conteúdo com
o auxílio do esquema perguntas e respostas. De acordo com os acertos o grupo
continuava o jogo, assim que errasse uma questão a vez passava para o próximo grupo.
Os alunos dividiram-se em três grandes grupos para efetuarem esta etapa da
intervenção.
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Figura 1: Alunos da turma 204 do 2° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, recebendo a explicação teórica
do conteúdo, realizado por intermédio do material didático
data show.

Figura 2: Aluna da turma 102, do 1° ano do ensino médio da
E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando a construção do
experimento termodinâmico com gelo e óleo de cozinha.
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Figura 3: Alunos da turma 204 do 2° ano do ensino médio, da
E.E.E.M João Pedro Nunes, em parceria com a professora de
física, titular da turma, Andréa Ramires, participando do jogo
Trilha Termodinâmica.

Figura 4: alunos realizando as etapas em grupo do jogo Trilha
Termodinâmica, do 2° ano do ensino médio, da E.E.E.M.João
Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Há Fungos Entre Nós
Por: Alice Lemos Costa
Ocorreu no dia 16 de Maio de 2016, a oficina intitulada “Há fungos entre nós”,
realizada na grade de atividades da 4ª Semana do Meio Ambiente do Poli, um evento de
criação e organização da professora e bióloga Jaqueline Miranda Pinto, realizado na
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E.E.E.M João Pedro Nunes, atendendo alunos do ensino médio de turnos da manhã e da
tarde, e algumas turmas do ensino fundamental, séries finais. A atividade teve como
intuito conscientizar os alunos quanto à importância dos fungos para o meio ambiente, e
também alertar sobre as doenças causadas por estes, por suas interações com o homem.
A oficina teve início com uma breve introdução teórica, explicando as principais
características dos fungos, malefícios e benefícios para o homem (figura 1). Doenças
como a Candidíase foram abordadas com o intuito de alertar os alunos, demostrando por
intermédio de fotos como esta, em geral, afeta o homem. Em seguida, foi feita uma
saída a campo para o pátio da escola, a fim de serem realizadas coletas. Os alunos, em
conjunto com os bolsistas IDs, efetuaram a coleta orientada de fungos, para a seguir
trabalharem com este material (figuras 2 e 3). Após, foi feita identificação do material
fúngico coletado, e observações destes materiais (figura 4). Em um último momento foi
realizada uma atividade prática no qual os alunos puderam participar e ver como ocorre
a produção de energia das células de leveduras, as mesmas que utilizamos para a
fabricação de pães (figura 5).
Os discentes se mostraram interessados pela oficina, onde foram bastante
participativos e estiveram atentos as explicações tanto em sala de aula quanto em
campo.
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Figura 01: Bolsistas ID Cassiano, Alice, Mireli e Maria, realizando a
explanação do conteúdo da oficina para os alunos do ensino médio da
E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02: Alunos da escola E.E.E.M João Pedro Nunes, realizando em
conjunto com os bolsistas ID, a saída em campo, para coleta de matérias e
análises.
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Figura 03: Alunos do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes,
registrando o momento da saída em campo para a coleta de fungos.

Figura 04: alunos do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, realizando a
identificação das inúmeras espécies de fungos encontradas na escola.
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Figura 05: Alunos da E.E.E.M. João Pedro Nunes, em conjunto com os
bolsista ID realizando a aula prática de leveduras, em sala de aula.

NOTÍCIA
H1N1
Por: Alice Lemos Costa
Ocorreu no dia 16 de junho de 2016, na E.E.E.M João Pedro Nunes, a palestra
H1N1. A atividade abrangeu 26 alunos do 3° ano e 31 alunos do 4° ano do ensino
fundamental.
Inicialmente foi explicado aos discentes o que é uma palestra, a seguir efetuouse uma introdução sobre o tema abordado H1N1, visando obter dos alunos o que eles
sabiam e entendiam sobre este assunto tão polêmico. Com o auxílio do material didático
data show, foi possível demonstrar para os alunos o que é um vírus, onde adotando a
técnica abstrata de projetar um círculo no quadro, pedir para que cada aluno escreva o
seu nome dentro dele; a seguir assimilar que o círculo é uma célula e cada nome escrito
é um vírus; os discentes interligaram a ponte do conhecimento que: uma célula pode ser
habitada por vários vírus ao mesmo tempo.
Foi exposto através de figuras reais do cotidiano, como ocorre o contágio viral
em humanos, através das partículas de fluídos corporais expelidos na forma de espirros
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e tosse. O contágio pela superfície foi contextualizado pelo aperto de mãos, beijos,
abraços e até mesmo na utilização de objetos, como o bebedouro e materiais escolares.
Formas de prevenção contra o contágio foram ensinadas, como a maneira correta
de tossir com o braço na frente da boca e não as mãos; lavar as mãos após tossir ou
espirrar, e quando possível utilizar lenços descartáveis; não compartilhar objetos
pessoais como materiais escolares; utilizar garrafas de água e não o bebedouro para
evitar possíveis contaminações; arejar o ambiente sempre com janelas e portas abertas e
evitar aglomerações, foram alguns dos tópicos expostos na palestra.
Os alunos dialogaram, relatando suas experiências pessoais, sanaram dúvidas
sobre a doença, abordaram temas como a vacinação, onde nem todos conseguiram a
vacina pelo sistema único de saúde. Relataram casos da doença já ocorrida em suas
famílias, e sintomas vistos em seus familiares e amigos.
No encerramento da atividade, foi disponibilizado aos discentes uma cartilha
com os seguintes temas trabalhados na palestra: o que é H1N1, formas de contágio da
H1N1, sintomas da H1N1 e métodos contraceptivos de prevenção da H1N1. Na cartilha
os alunos utilizaram o espaço destinado para desenhar o que foi entendido da palestra. O
objetivo da cartilha é a sua chegada à casa dos alunos, juntamente ao que eles
compreenderam, para que haja um repasse deste conhecimento à comunidade.

Figura 01: a cima alunos do 3° ano, a baixo alunos do 4° ano; ambos do ensino fundamental da E.E.E.M
João Pedro Nunes, efetuando a prática da escrita de seus nomes em um círculo. Nesta técnica os alunos
puderam ter uma ideia de como é possível que vários vírus habitem uma mesma célula.
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Figura 02: a cima alunos do 3° ano, a baixo alunos do 4° ano; ambos do ensino fundamental da E.E.E.M
João Pedro Nunes, efetuando o desenho na cartilha do que foi compreendido na palestra.

Figura 03: a cima desenhos do 3° ano, a baixo desenhos do 4° ano; efetuados na cartilha pelos alunos do ensino
fundamental da E.E.E.M João Pedro Nunes, onde foi expresso individualmente o que cada um aprendeu na palestra.
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Figura 04: Alunos do 3°ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes, reunidos para a palestra da
H1N1, realizada pela bolsista ID.

Figura 05: Alunos do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes, reunidos para a palestra da
H1N1, realizada pela bolsista ID.

NOTÍCIA
Ondas Parte I
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Por: Alice Lemos Costa
Ocorreu na tarde do dia 08 de Julho de 2016, no laboratório de ciências da
E.E.E.M. João Pedro Nunes, mais uma intervenção do projeto FENOFÍSICA.
Abrangendo 12 alunos da turma 203,16 alunos da turma 204, ambas do 2° ano do
ensino médio e ainda, 15 alunos da turma 102 do 1° ano do ensino médio. A atividade
contou com a presença da professora de física titular da turma, Andréa Ramires, e o
bolsista ID convidado, Cassiano Rodrigues.
Na primeira fase da intervenção os alunos receberam uma explanação teórica do
conteúdo de ondas. Com o auxílio de imagens, compreenderam a atuação dos
fenômenos ondulatórios em seu cotidiano, como a ação das ondas sonoras e luminosas.
Neste momento abriu-se o diálogo para a retirada de dúvidas e curiosidades sobre o
assunto. A seguir, os alunos construirão um meio material de propagação ondulatório,
elaborado com palitos de picolé, cola quente e elástico; onde visualizaram a propagação
de ondas mecânicas unidimensionais.
Para o encerramento da atividade, os alunos participaram do jogo “Qual é a
Onda?”, com a utilização do método de tabuleiro, estilo sapata, puderam revisar todo o
conteúdo. O jogo conta com 40 cartões perguntas e 10 envelopes caça-palavras, no qual
o conteúdo referente aos fenômenos ondulatórios foi distribuído. De acordo com o
andamento do jogo e com o auxílio de um dado, os discentes ultrapassavam as fases do
jogo, aprimorando o seu conhecimento.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica sobre fenômenos ondulatórios, no laboratório de ciências da
E.E.E.M João Pedro Nunes. À esquerda e ao centro, alunos das turmas 203 e 204 do 2° ano do ensino médio; à
direita, alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio.
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Figura 02: Alunos das turmas 203 e 204 do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro Nunes; efetuando a
construção do meio material para propagação de ondas utilizando palito de picolé, cola quente e elástico.

Figura 03: No centro e à esquerda, aluno da turma 203, do 2° ano do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes;
orientado pela bolsista ID, iniciando uma perturbação no experimento construído, com a finalidade de observar o
efeito ondulatório. À direita, alunos da turma 102, do 1° ano do ensino médio, realizando manobras com o
experimento.

Figura 04: À esquerda, alunos das turmas 203 e 204, do 2° ano do ensino médio, em conjunto com a professora
titular de Física Andréa Ramires, iniciando o jogo “Qual é a Onda?”. Ao centro e à direita, alunos da turma 102, do
1° ano do ensino médio, efetuando fases do jogo como o caça-palavras e os cartões perguntas. A prática foi
realizada no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Ondas parte II
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Por: Alice Lemos Costa
Ocorreu no dia 15 de Agosto de 2016, no laboratório de ciências da E.E.E.M.
João Pedro Nunes, mais uma intervenção do projeto FENOFÍSICA. Abrangendo 23
alunos da turma 302 do 3° ano do ensino médio, no turno da manhã. A atividade contou
com a presença da professora de física titular da turma, Andréa Ramires.
Na primeira fase da intervenção os alunos receberam uma explanação teórica do
conteúdo de ondas. Com o auxílio de imagens, compreenderam a atuação dos
fenômenos ondulatórios em seu cotidiano, como a ação das ondas sonoras e luminosas.
Neste momento abriu-se o diálogo para a retirada de dúvidas e curiosidades sobre o
assunto. A seguir, os alunos elaboraram um meio material de propagação ondulatório,
feito com palitos de picolé, cola quente e elástico; onde visualizaram a propagação de
ondas mecânicas unidimensionais.
Para o encerramento da atividade, os alunos participaram do jogo “Qual é a
Onda?”, com a utilização do método de tabuleiro, estilo sapata, puderam revisar todo o
conteúdo. O jogo conta com 40 cartões perguntas e 10 envelopes caça-palavras, nos
quais o conteúdo referente aos fenômenos ondulatórios foi distribuído. De acordo com o
andamento do jogo e com o auxílio de um dado, os discentes ultrapassavam as fases do
jogo, aprimorando o seu conhecimento.
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Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica sobre
fenômenos ondulatórios para os alunos da turma 302, 3° ano do
ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02: Alunos da turma 302 do 3° ano do ensino médio da E.E.E.M. João Pedro
Nunes; efetuando a elaboração do meio material para propagação de ondas, utilizando
palito de picolé, cola quente e elástico.

Figura 03: aluna da turma 302 do 3° ano do ensino médio, da E.E.E.M João Pedro Nunes;
iniciando uma perturbação no experimento construído, com a finalidade de observar o efeito
ondulatório.
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Figura 04: alunos da turma 302 do 3° ano do ensino médio, em conjunto com a professora
titular de Física, Andréa Ramires, efetuando etapas do jogo “Qual é a Onda”. A prática foi
realizada no laboratório de ciências da E.E.E.M João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Mural do mês de Agosto da E.E.E.M. João Pedro Nunes
Por: Alice Lemos & Mireli Fiorenza
O mural do mês de Agosto, da escola E.E.E.M. João Pedro Nunes, abordou os
seguintes temas comemorativos: dia 05 de Agosto, Dia Nacional da Saúde, data que
celebra o nascimento do grande sanitarista Oswaldo Cruz, que foi homenageado pela
sua grande contribuição na erradicação de epidemias no Brasil.
11 de Agosto, que é o Dia do Estudante, comemorado no Brasil desde 1927. Esta
data foi instituída cem anos após o imperador Dom Pedro I autorizar a criação das duas
primeiras faculdades de direito no Brasil.
No segundo domingo do mês de Agosto, iremos comemorar o Dia dos Pais, data
em que se celebra a concepção da figura paterna. Ser pai é sinônimo de amor
incondicional, doação ao próximo e zelo.
Em 14 de Agosto celebra-se o Dia do Combate à Poluição, que visa alertar a
população a respeito dos riscos decorrentes da alteração do meio ambiente.
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Figura 01: Mural do mês de Agosto da E.E.E.M João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
QUEM SÃO OS NUTRIENTES?
PARTE I

Por: Alice Lemos Costa

A atividade ocorreu entre os dias 16 e 30 de Setembro de 2016, atendendo 28
alunos da turma 4ºB (4°ano do ensino fundamental do turno da tarde), da E.E.E.M João
Pedro Nunes. Disposta em duas etapas, aplicadas no laboratório de ciências da escola.
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Inicialmente os alunos fizeram uma atividade de avaliação, revisando o conteúdo
já aplicado na intervenção anterior “Qual a Origem dos Alimentos”. Figuras de
alimentos já trabalhados foram anexadas ao quadro, onde os alunos preencheram qual a
sua origem e efetuaram a correção das respostas realizadas.
Introduzindo um novo assunto, “Quem são os Nutrientes”, a bolsista ID efetuou
a explanação teórica do conteúdo, através do material didático data show. Os slides
continham fotos de alimentos do cotidiano como: arroz, feijão, massas, pães;
representando os carboidratos. Carnes de porco e gado, ovo, peixe, salame, leite;
representando proteínas. Óleo de soja, margarina e maionese; como lipídeos. Laranja,
mamão, tomate, banana, maracujá; como vitaminas. Água, feijão e couve (ricos em
ferro), sal de cozinha (rico em iodo); como água e sais minerais.
Seguindo com a aula, os alunos efetuaram a leitura de exercícios dispostos em
uma folha de atividades (anexo II). Nela havia figuras e espaços para preencher a
categoria nutricional dos alimentos (carboidratos, lipídeos, proteínas, vitaminas, água e
sais minerais), de acordo com a figura ilustrada. Esta folha foi acoplada no caderno dos
discentes e corrigida pela bolsista ID.
Com o intuito de proporcionar a relação destes nutrientes com os alimentos, os
discentes participaram da amostra nutricional. Alimentos já trabalhados e citados à cima
foram dispostos em amostras, distribuídos e selecionados pelos os alunos de acordo com
sua categoria.
A seguir os alunos efetuaram o plantio dos feijões (experimento realizado na
atividade anterior “Qual a Origem dos Alimentos?”). Visando a importância dos solos
para a produção dos alimentos, seja de origem animal ou vegetal.
Ao final da atividade, os alunos participaram do jogo “Show do Milhão”.
Divididos em grupos, ocuparam a categoria de: placas, universitários e jogador
principal. As ordens foram sorteadas aleatoriamente, conforme o jogador principal
errava a questão, toda a equipe de apoio era sorteada novamente, proporcionando que
todos os discentes participassem da atividade.
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Figura 01: Discente da E.E.E.M João Pedro Nunes efetuando a
atividade no quadro.
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Figura 02: Alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes participando da
explanação oral do conteúdo.

Figura 03: Estudantes da E.E.E.M João Pedro Nunes completando a folha de atividades, relacionada ao conteúdo
trabalhado.
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Figura 04: Trabalho realizado na folha de atividades pelos os
alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 05: À esquerda, discentes da turma 4°B, (4° ano do Ensino Fundamental) da E.E.E.M João Pedro
Nunes com o bolsista ID convidado; à direita a mesa montada pelos alunos na amostra nutricional.
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Figura 06: À esquerda, amostras dos feijões cultivados pelos alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes; no centro
discente com os feijões; à direita a realização do plantio.

Figura 07: Alunos da E.E.E.M João Pedro Nunes participando do jogo Show do Milhão, à esquerda jogador
principal pedindo o auxílio das placas; no centro jogador principal após ganhar a rodada; à direita universitários.

NOTÍCIA
QUEM SÃO OS NUTRIENTES?
PARTE II

Por: Alice Lemos Costa

Ocorreu entre os dias 03 e 10 de Setembro de 2016, na E.E.E.M. João Pedro
Nunes, atendendo 24 alunos do 4° ano do ensino fundamental (turno da manhã), a
intervenção “Quem são os Nutrientes”.
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Os alunos revisaram o conteúdo já aplicado na intervenção anterior “Qual a
Origem dos Alimentos”, efetuando um exercício em grupo.
A seguir, o conteúdo “Quem são os Nutrientes”, foi introduzido pela bolsista ID.
A explanação teórica ocorreu com o auxílio do material didático data show, contendo
slides com fotos de alimentos do cotidiano como: arroz, feijão, massas, ovos, peixes,
margarina, tomate, sal de cozinha, entre outros.
Após, efetuou-se a leitura e exercícios dispostos em uma folha de atividades.
Nela havia figuras e espaços para preencher a categoria nutricional de alimentos já
trabalhados em sala de aula. Esta folha foi acoplada no caderno dos discentes e
corrigida pela bolsista ID.
Os alunos participaram da “Mostra Nutricional”, separando e identificando
alimentos do dia a dia. Efetuaram a seguir o plantio dos feijões (experimento realizado
na atividade anterior “Qual a Origem dos Alimentos?”).
Ao final da atividade, os estudantes participaram do jogo “Show do Milhão”,
objetivando revisar todo o conteúdo trabalhado, por intermédio de um jogo de
entretenimento.

Figura 01: Discente efetuando a atividade de revisão no quadro.
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Figura 02: Alunos participando da explanação oral do conteúdo.

Figura 03: Estudantes completando a folha de atividades, relacionada ao
conteúdo trabalhado.
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Figura 04: Trabalho realizado na folha de atividades pelos alunos.

Figura 05: Alunos participando da “Mostra Nutricional”
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Figura 06: Feijões germinados, cultivados e plantados pelos alunos.

Figura 07: Estudantes participando do jogo Show do Milhão.

NOTÍCIA
Qual a Origem dos Alimentos?
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PARTE I
Por: Alice Lemos Costa

A atividade ocorreu no dia 09 de Setembro de 2016, atendendo 27 alunos da
turma 4ºB, do 4°ano do ensino fundamental do turno da tarde, da E.E.E.M João Pedro
Nunes.
Ocorrida em sala de aula, a intervenção iniciou com uma conversa informal,
buscando saber o que os alunos entendem por alimentos. A seguir, houve uma
contextualização teórica do conteúdo. Abordando o que são alimentos e qual sua
classificação. Alimentos de origem vegetal e animal, foram trabalhados com o auxílio
do material didático data show.
Seguindo com a aula, os alunos efetuarão a leitura e exercícios dispostos no
anexo I, onde havia figuras e espaços para preencher a origem dos alimentos, partes das
plantas e desenhos. Esta folha foi acoplada no caderno dos discentes.
De acordo com o término desta etapa individual, cada aluno levou para a
correção docente o caderno.
A seguir os alunos efetuarão a construção de um experimento, plantando um
grão de feijão em copo plástico com água e algodão. Cada um levou para casa o seu
copo com feijão. A proposta é que cada um cuide da sua planta e leve após uma semana
para a sala de aula, onde serão observadas. O intuito é que os alunos observem o
crescimento de uma planta.
Finalizando a atividade os alunos participarão do “Jogo da Velha Saudável”.
Divididos em quartetos, jogarão com peças de frutas feitas em EVA como: pera, maça,
uva, morango, ameixa, entre outras. O jogo estimula a alimentação com frutas e auxilia
no trabalho em equipe.
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Figura 01: Alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro
Nunes participando da explanação oral do conteúdo.

Figura 02: Alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes
trabalhando com a folha das atividades.
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Figura 03: Trabalho realizado pelos alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João
Pedro Nunes.

Figura 04: Alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes com os
seus feijões plantados em copo plástico e algodão.
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Figura 05: Jogo da Velha Saudável, praticado pelos alunos da turma 4B do 4° ano do ensino fundamental da
E.E.E.M. João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Qual a Origem dos Alimentos?
Parte II

Por: Alice Lemos Costa

A atividade ocorreu no dia 03 de Outubro de 2016, atendendo 24 alunos da
turma 4ºA, do 4°ano do ensino fundamental do turno da manhã, da E.E.E.M João Pedro
Nunes.
A intervenção ocorreu no laboratório de ciências da escola, iniciou com uma
conversa informal, buscando saber o que os alunos entendem por alimentos. A seguir,
houve uma contextualização teórica do conteúdo. Abordando o que são alimentos e qual
sua classificação. Alimentos de origem vegetal e animal foram trabalhados com o
auxílio do material didático data show.
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Na sequência, os alunos efetuaram a leitura e exercícios dispostos no anexo I,
onde havia figuras e espaços para preencher a origem dos alimentos, partes das plantas e
desenhos. Esta folha foi acoplada no caderno dos discentes após a correção docente.
A seguir, os alunos efetuaram a construção de um experimento, plantando um
grão de feijão em copo plástico com água e algodão. Cada um levou para casa o seu
copo com feijão. A proposta é para que cada aluno cuide de seu feijão, objetivando a
visualização de suas fases de crescimento, e o leve após uma semana, para a sala de
aula, onde será efetuado o seu plantio na terra.
Finalizando a atividade os alunos participaram do “Jogo da Velha Saudável”.
Divididos em grupos, jogaram com peças de frutas feitas em EVA como: pera, maça,
uva, morango, ameixa, entre outras. O jogo estimula a alimentação com frutas e auxilia
no trabalho em equipe.

Figura 01: Alunos da turma 4°A, do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João
Pedro Nunes participando da explanação oral do conteúdo.
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Figura 02: Alunos da turma 4°A, do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes
trabalhando com a folha das atividades.
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Figura03: Trabalho realizado pelos alunos da turma 4°A, do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M.
João Pedro Nunes.

Figura 04: Alunos da turma 4°A, do 4° ano do ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes com os
seus feijões plantados em copo plástico e algodão.
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Figura 05: Jogo da Velha Saudável, praticado pelos alunos da turma 4°A, do 4° ano do ensino
fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
JOGO “NUTRI-NUTRI”
Por: Alice Lemos Costa
A atividade ocorreu no período matinal, do dia 08 de Agosto de 2016,
abrangendo 23 alunos da turma 201 e 21 alunos da turma 200, ambas do 2° ano do
ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.
Os alunos foram direcionados ao laboratório de ciências da escola, onde a
atividade foi aplicada. A intervenção contou com a presença dos bolsistas ID
convidados Cassiano, Carine e Mireli, que observaram e registraram a atividade através
de fotos. Primeiramente os estudantes obtiveram a explanação teórica contextual do
conteúdo nutricional, destacando os principais tipos alimentícios e suas funções
orgânicas e inorgânicas humanas. A fome mundial foi abordada com o intuito de
reflexão, os alunos puderam expor seus pensamentos e dialogar sobre como a fome
afeta o homem. Doenças como o raquitismo, (hiper ou hipo) tireoidismo, depressão e
infarto foram tópicos paralelos ao conteúdo, relacionados com a alimentação.
A seguir, de forma complementar a atividade, os alunos participaram do jogo
“nutri-nutri”, direcionado a todo o conteúdo abordado na intervenção. O jogo, estilo
batalha naval, é um meio de os alunos revisarem e tirarem dúvidas sobre o tema
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trabalhado. Conta com 50 cartões charadas, onde o aluno desenvolve o raciocínio lógico
para desvendar a charada. As turmas foram separadas em 3 grandes grupos, onde o
acerto era gratificado com a acumulação de pontos, já o erro despontuava o grupo.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica do conteúdo nutrição. Efetuada
para alunos da turma 201, do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes.

Figura 02: alunos da turma 201 do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M João
Pedro Nunes, efetuando as etapas do jogo em grupo, com o auxílio da bolsista
ID.
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Figura 03: Alunos da turma 200, do 2° ano do ensino médio da E.E.E.M João
Pedro Nunes, elaborando a leitura e raciocínio lógico das charadas do jogo.

Figura 04: Grupos formados pelos alunos da turma 201, do 2° ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando a etapa de pontuação do
jogo “nutri-nutri”.

NOTÍCIA
Prática de Cultura para Tecidos in vitro – Parte I

Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues e Mireli Fiorenza
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No dia 08 de agosto de 2016, as atividades do Clube de Ciências da E.E.E.M.
João Pedro Nunes foram retomadas contando com a participação de alunos do turno
inverso (ensino médio).
Para este primeiro encontro, os bolsistas organizaram uma palestra introdutória
demonstrando a importância de entender e aplicar a cultura de tecidos in vitro e, desta
forma, propor uma reprodução utilizando materiais de fácil acesso. Assim, pode-se ver
na prática do âmbito escolar, como este processo é obtido em laboratório.

Figura 1 - Bolsistas introduzindo o assunto.

Figura 2 - Alunos presentes no primeiro encontro.
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Figura 3 - Bolsistas conversando com os alunos.

NOTÍCIA
Prática de Cultura para Tecidos in vitro – Parte II

Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues e Mireli Fiorenza
No dia 15 de agosto de 2016, dando continuidade às atividades do Clube de
Ciências – Ecopoli da E. E. E. M. João Pedro Nunes, foi realizada a prática de cultura
de tecidos vegetais. A atividade ocorreu nos turnos da manhã e tarde, sendo no horário
inverso dos alunos do Ensino Médio. No encontro, os estudantes, com a orientação dos
bolsistas, realizaram a inoculação de sementes de ervilha em um meio de cultura (figura
3), para este experimento também foi necessária a preparação deste meio (figura 1) e a
assepsia de sementes (figura 2).
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Figura 1. Estudantes das turmas 204 e 303, realizando o preparo do meio de cultura,
no turno da manhã.

Figura 2. Discentes das turmas 201e 202, realizando a assepsia das
sementes, no turno da tarde.
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Figura 3. Sementes inoculadas no meio de cultura.

NOTÍCIA
Prática de Cultura para Tecidos in vitro – Parte III

Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues e Mireli Fiorenza

No dia 22 de agosto de 2016, dando continuidade às atividades do Clube de
Ciências – Ecopoli, da E. E. E. M. João Pedro Nunes, foi realizada a observação do
crescimento inicial dos espécimes de ervilhas. Os educandos fizeram uma análise do
desenvolvimento da parte aérea e do sistema radicular das plantas após sete dias de
cultivo em meio de cultura, preparado a base de Agar e água de coco e germinados em
tubo de ensaio. A atividade ocorreu nos turnos da manhã e tarde, em horário inverso,
com alunos do Ensino Médio. Com o auxílio de uma tabela, os estudantes anotaram os
dados obtidos de cada planta, bem como as características aparentes, e fizeram uma
discussão sobre as hipóteses do presente desenvolvimento.
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Figura 1 - Estudante analisando o espécime.

Figura 2 - Estudantes analisando os dados
obtidos na cultura.
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Figura 3 - Bolsista explanando sobre cultura de tecidos in
vitro.

NOTÍCIA
Prática de Cultura para Tecidos in vitro – Parte IV
Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues e Mireli Fiorenza

No dia 05 de setembro de 2016, dando continuidade às atividades do Clube de
Ciências – Ecopoli, da E. E. E. M. João Pedro Nunes, foi realizada a retirada dos
espécimes de ervilhas dos tubos de ensaio. Na sequência, foi feita a transferência das
mudas para frascos maiores e com terra adubada, onde a planta irá adaptar-se antes de
ser plantada no meio ambiente. Os estudantes fizeram todo o processo de retirada do
meio de cultura das raízes da planta, bem como sua transferência para outro meio. Este
método de cultura in vitro, é utilizado para obter plantas com a menor possibilidade de
contaminação por fungos ou bactérias, tornando-a mais apta para se desenvolver, e é
muito aplicada em grandes plantações, tanto na área florestal quanto na agronômica e
hortigranjeira.
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Figura 1 - Alunos retirando o meio de cultura das
raízes.

Figura 2 - Estudante fazendo o plantio.
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Figura 3 - Espécime plantado.

NOTÍCIA
Prática de Cultura para Tecidos in vitro – Parte V
Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues e Mireli Fiorenza

A atividade iniciou no dia 08 de agosto de 2016, no Clube de Ciências ECOPLI
da E.E.E.M João Pedro Nunes. Primeiramente, efetuou-se uma introdução do que é
cultura in vitro, suas finalidades e objetivos. A seguir, os estudantes poderão sanar
dúvidas e participar de uma roda de conversa sobre atividade futura trabalhada, frisando
Gregor Mendel como nosso inspirador.
No dia 15 de agosto de 2016, elaboram o experimento, onde técnicas aprendidas
no curso de tecidos vegetais ministrado pelo Mestre Paulo Roberto da Silva Diniz, da
Universidade Federal do Pampa, foram repassadas gradativamente aos alunos. O
experimento baseou-se na utilização de sementes de ervilhas, exatamente pelo fato de
Gregor Mendel ter utilizado esta espécie para seus estudos.
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Em 22 de agosto de 2016, os discentes que participam do clube iniciaram as
anotações previstas na atividade, observando os resultados do experimento. Nesta
mesma data, elaborou-se cartazes e outros materiais que foram levados à exposição dos
150 anos da Genética Mendeliana. A exposição ocorreu em duas etapas, primeiramente,
nos 30 e 31.08.16, na Universidade Federal do Pampa, campus de São Gabriel, aberta à
comunidade acadêmica. Já a segunda, no Sobrado Cultural de São Gabriel, localizado
na Praça Fernando Abbott, entre 01 e 02 de setembro/2016, aberta à comunidade
(escolas, entidades e cidadãos da cidade).
No dia 05 de setembro de 2016, finalizamos a intervenção, com o plantio das
mudas que germinaram in vitro, efetuada pelos alunos do clube Ecopoli.

Figura 01: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI recebendo explanação teórica da
atividade a ser trabalhada, pelas bolsistas ID.
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Figura 02: Estudantes do Clube de Ciências ECOPOLI, participando com
as bolsistas ID, da roda de conversa.

Figura 03: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI efetuando as etapas de
construção do experimento. Etapa II - Esterilização das sementes.
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Figura 04: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI efetuando a etapa IV
do experimento, passagem do meio de cultura para os tubos de ensaio.

Figura 05: Alunos do Clube de Ciências ECOPOLI, com os bolsistas ID, após o
término da etapa experimental.
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Figura 06: Sementes de ervilhas germinando in vitro, experimento
realizado pelos alunos do clube de ciências ECOPOLI.

Figura 07: Sementes germinadas sendo repassadas para o plantio in vivo,
atividade realizada pelos alunos do clube de ciências ECOPOLI.
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NOTÍCIA
ELETROSTÁTICA

Por: Alice Lemos Costa

A atividade ocorreu no dia 05 de Setembro de 2016, atendendo 23 alunos da
turma 302 do 3° ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, no turno da
manhã. Efetuada no laboratório de ciências da escola.
Os alunos receberam a explanação teórica do conteúdo Eletrostático, figuras e
aplicações no dia a dia. Exemplos, como pintura à jato utilizada em carros;
abastecimento de aeronave com sistema inverso de cargas elétricas, que impulsiona o
combustível para o tanque; máquina de xerox, elaborada com sistema de jato de tinta
eletrostático, entre outros foram trabalhados como modelos.
A seguir, os alunos construíram um experimento eletrostático, utilizando
canudos, copo plástico, massinha de modelar e agulha. O experimento movido à força
eletrostática foi possível pela força mecânica de atrito entre o canudo e o papel. Onde
foi visualizada a atração e dispersão entre cargas iguais e diferentes.
Finalizando a intervenção, os alunos participaram do jogo “Eletrostática”. O
jogo molda-se na forma de tabuleiro com perguntas e respostas, onde acertos levam o
grupo a avançar as casas e erros a retornar. Assim, revisou-se o conteúdo trabalhado de
forma descontraída.
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Figura 01: À esquerda, bolsista ID efetuando a explanação teórica do conteúdo; à direita, alunos do 3°
ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, observando.

Figura 02: À esquerda, experimento efetuado pelos estudantes; à direita, alunos do 3° ano do ensino
médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando as etapas da atividade.
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Figura 03: Alunos do 3° ano do ensino médio da E.E.E.M João Pedro Nunes, efetuando as etapas do jogo
“Eletrostática”.

NOTÍCIA
Gravidez da Adolescência Dinâmica de Júri Simulado ‘‘Aborto’’
Por Alice Lemos e Mireli Fiorenza
No dia 03 de novembro de 2016, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, ocorreu a
última intervenção sobre a temática Gravidez na Adolescência.
Durante as intervenções realizadas anteriormente, os alunos mostraram-se
sempre muito participativos e com opiniões formadas sobre os assuntos tratados, e
como o aborto é um assunto que gera muitas opiniões divergentes, os discentes
propuseram que tratássemos o assunto mais profundamente.
Levando em consideração o interesse dos estudantes é que foi proposto que
fizéssemos um debate, em forma de júri simulado, para discutirmos o assunto.
Para que houvesse um maior embasamento teórico, foram levados dois vídeos, um
tratando de todo processo da gravidez, semana a semana e o outro falando sobre o
aborto e suas problemáticas.
308

A dinâmica fui muito produtiva e gerou um trabalho com fortes argumentos,
demonstrando a importância de se trazer para sala de aula esse tipo de abordagem.

Figura 01: Alunos assistindo ao vídeo.
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Figura 02: Alunos expondo argumentos para o júri.

Figura 03: Discentes efetuando a defesa de seus argumentos para o júri.

NOTÍCIA
Gravidez na Adolescência - E Agora Vamos Ter Um Bebê
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Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

No Dia 27 de outubro de 2016, foi realizado o segundo encontro referente ao
tema Maternidade e Paternidade na adolescência, com a turma do 9º ano D, do ensino
fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes. Este foi dividido em dois momentos, onde,
primeiramente, foi feita uma dinâmica com uso de balões simulando o antigo jogo
“batata quente”. A música utilizada para a atividade foi tocada ao violão por um dos
alunos da turma. A dinâmica da atividade era a seguinte: quando a música parasse, o
estudante que tivesse com o balão teria de responder como agiria em uma determinada
situação. Logo após esta brincadeira, os alunos separaram-se em duplas e tiveram que
adotar um balão durante os dois períodos de atividades e durante o recreio. As duplas
estavam amarradas pelos pulsos e o balão preso a eles. Durante o recreio foi colocado o
som de uma criança chorando e os alunos tiveram que simular que estavam
amamentando e ninando o balão. A intenção era demonstrar as dificuldades de se ter
uma criança, e o quanto ela é dependente dos pais, que devem muitas vezes parar o que
estão fazendo para atender seus filhos.

Além de ter proporcionado momentos divertidos com a turma, os alunos
perceberam as dificuldades que seria ter um filho em um momento não planejado. A
atividade foi muito produtiva e bem valorizada pelos alunos.
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Figura 1 - Alunos da turma 9ºD em um momento de descontração

Figura 2 - Estudantes participando da dinâmica

312

Figura 3 - Alunos com suas duplas formadas

Figura 4 - Alunos durante o recreio, cuidando do "balão-filho"

NOTÍCIA
Gravidez na Adolescência - Deveres dos Pais, Direito das Crianças
Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza
313

No dia 27
de

outubro de

2016,

foi
realizado

na

E.E.E.M.

João

Pedro

Nunes,

a terceira
atividade
referente

ao

tema

Gravidez na Adolescência com o 9º ano, turma 9ºD. Nesta atividade, as bolsistas-ID
expuseram o que é abordado nas leis referentes ao assunto, quais as necessidades
básicas que um indivíduo necessita para sobreviver e o que diz no Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA).
Esta atividade foi desenvolvida através de apresentações de slides e roda de
discussão, e os alunos demonstraram já ter conhecimento prévio e se interessaram pelo
assunto.

Figura 1 - Bolsista conversando com os alunos acerca do tema.

NOTÍCIA
Gravidez na Adolescência - Maternidade e Paternidade
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Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

No dia 20 de outubro de 2016, ocorreu, na E.E.E.M. João Pedro Nunes, o
primeiro encontro com a turma de 9º ano, 9ºD do turno da tarde, sobre Maternidade e
Paternidade na Adolescência. Esta atividade, além de ser de extrema importância para a
escola, também faz parte da disciplina de Práticas Formativas e Educativas e conta com
três encontros referentes ao tema. Neste primeiro momento foi realizada uma roda de
conversa com os alunos, apresentando o tema, conhecendo um pouco da realidade de
cada um, suas experiências frente ao assunto abordado. Para que se sentissem mais a
vontade para questionamentos, foi levada uma caixa lacrada, onde os estudantes
puderam colocar dúvidas e tópicos que gostariam que fossem tratados durante estes
encontros.
Esta atividade foi muito bem recebida pelos estudantes, que em todo
momento participaram tirando dúvidas e acrescentando conhecimento.

Figura 1 - Alunos no momento da roda de conversa
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Figura 2 - Bolsista abordando o tema gravidez na adolescência.

NOTÍCIA
Roda de Conversa

Por: Alice Lemos Costa e Mireli Fiorenza

No dia 03 de Novembro de 2016, ocorreu na E.E.E.M. João Pedro
Nunes, mais uma etapa das atividades referentes ao tema Gravidez na
Adolescência.
Durante todas as atividades acerca deste tema, os alunos poderiam
elaborar perguntas ou tópicos dos quais tinham dúvidas e que gostariam que
fossem esclarecidas. Seus questionamentos eram depositados de forma
anônima em uma caixa, para que não houvesse constrangimentos.
Neste dia, houve a abertura da caixa e as perguntas e temas trazidos
pelos estudantes, foram colocados em uma roda de conversa onde as
bolsistas-ID puderam sanar suas dúvidas e proporcionar um momento de
conversa informal com os alunos.
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Figura 1 - Alunos elaborando perguntas para depositar na
caixa.

Figura 2 - Abertura da caixa contendo as perguntas dos
alunos.
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Figura 3 - Bolsista-ID lendo as perguntas depositadas
na caixa.

NOTÍCIA

Metodologias Científicas e Alternativas para Cultura de Tecidos
Vegetais com Aplicabilidade Interdisciplinar
Por: Alice Lemos Costa
No dia 22 de Novembro de 2016, ocorreu no 8° SIEPE, a apresentação do
trabalho realizado na E.E.E.M João Pedro Nunes, em conjunto com a Unipampa
Campus São Gabriel – RS, que tratava da aplicação de técnicas para cultivo vegetal in
vitro. Na oportunidade de ampliar o conhecimento adquirido no curso ofertado pela
Unipampa, bolsistas do PIBID efetuaram, com os alunos da escola a atividade, que
ocorreu no mês de agosto de 2016, abrangendo alunos do ensino médio que faziam
parte do Clube de Ciências ECOPOLI.
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O intuito do trabalho realizado foi desenvolver de forma simplificada, com baixo
custo financeiro, a iniciação científica dos discentes. Assim como desenvolver de forma
interdisciplinar os tópicos necessários para aplicação desta atividade.

Figura 01: Trabalhos realizados pelos alunos.

Figura 02: Resultado do trabalho com cultura vegetal in vitro.
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Figura 03: Bolsista ID efetuando a apresentação, na modalidade oral, no 8°
SIEPE.

NOTÍCIA
Movimento

Por: Alice Lemos Costa

A atividade decorreu no dia 28 de Novembro de 2016, abrangendo 27 alunos da
turma 9°A, da E.E.E.M João Pedro Nunes. Foi aplicada no laboratório de ciências da
escola, durante o período da manhã.
Os alunos receberam a explanação teórica do conteúdo, por intermédio do
material didático data show. Os tópicos abordados foram selecionados de forma
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simplificada e complementar aos conteúdos já trabalhados em sala de aula, pela
professora titular da turma.
Ocorreu a elaboração de um experimento físico, no qual os alunos visualizaram
como ocorre um movimento retilíneo uniforme. Formularam uma analogia de sua
aplicação no dia a dia referente ao tempo e deslocamento percorridos.
A atividade contou com exercícios de cálculos, material trabalhado em conjunto
com os alunos, com o intuito de construir um conhecimento unificado entre os
discentes.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação teórica do conteúdo.
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Figura 02: Discentes realizando o experimento.

Figura 03: Alunos em conjunto com a professora titular da turma (supervisora
do PIBID) desenvolvendo cálculos.

322

NOTÍCIA
INTEGRAPOLI 2016

Por: Alice Lemos Costa

A E.E.E.M João Pedro Nunes efetuou o INTEGRAPOLI 2016, atividade que
envolveu alunos do ensino fundamental e médio da escola. O evento é uma sistemática
de jogos e tarefas, elaboradas por uma equipe organizadora composta pelos professores
da escola. O evento contou com sete equipes, integrada por alunos de ambos os turnos
(manhã e tarde), que trabalharam assiduamente para concluir todas as etapas propostas
pela atividade.
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A seguir conheça as equipes e seus respectivos nomes de Guerra:








GALÁTICOS
THUNDER
HANG LOOS
100 NOÇÃO
GANGSTER
ALIENADOS
THE HUNTERS

Entre as inúmeras atividades abordadas na temática, a Tarefa Solidária arrecadou
1800,5 Kg de alimentos não perecíveis. Na oportunidade os alunos montaram cestas
básicas que foram distribuídas para o Asilo São João; Casa de Acolhimento Institucional
Abrigo Dom Félix de Azara e Famílias Carentes de nosso município.

Figura 01: Representantes das equipes participando dos jogos.
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Figura 02: À esquerda equipe THE HUNTERS; à direita equipe ALIENADOS, participando do Passeio
Ciclístico INTEGRAPOLI 2016.

Figura 03: Bolsista ID efetuando a entrega de cestas

NOTÍCIA
Conhecendo a Célula
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
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A atividade ocorreu no dia 10 de Março de 2017, na E.E.E.M. João Pedro
Nunes. Abrangeu 26 alunos da turma 7°A, 28 alunos da turma 8°A e 27 alunos da turma
9°A, todas do ensino fundamental.
Os alunos foram direcionados para o laboratório de ciências da escola, onde
obtiveram a explanação teórica do conteúdo, seguida de ilustrações dispostas na lousa.
Após a revisão dos principais tópicos referentes ao conteúdo celular, os discentes foram
divididos em grupos para participar do Quiz.
Perguntas referentes ás células eucariontes e procariontes foram feitas para os
grupos, onde erros e acertos eram pontuados consecutivamente.

Figura 01: grupo de alunos da turma 7°A discutindo questões referentes ao Quis.
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Figura 02: Bolsista ID efetuando a explanação do conteúdo trabalhado para discentes da
turma 9°A.

Figura 03: Alunos do grupo dos gremistas da turma 8°A efetuando etapas da atividade.

NOTÍCA
Mural do mês de Abril da E.E.E.M. João Pedro Nunes
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Por: Alice Lemos & Cassiano Rodrigues
Neste mês de Abril/2017 os temas abordados no mural foram a Páscoa, que
ocorrerá no dia 16. A tradição do coelho da Páscoa é mais recente, se comparada à do
ovo. O costume surgiu no século XVI, na Alemanha. Os alemães trouxeram o hábito
para a América no século XIX. O animal foi associado à Páscoa porque se reproduz
rapidamente e simboliza fertilidade e vida nova.
O dia do Livro Infantil que será comemorado no dia 18 de Abril também foi
abordado. A data não foi escolhida ao acaso: trata-se de uma justa homenagem a
Monteiro Lobato, escritor que dedicou-se à literatura infantil no Brasil. O Dia Nacional
do Livro Infantil foi instituído em 2002, ano em que foi criada a Lei 10.402/02,
registrando a data de nascimento de Monteiro Lobato como o dia oficial da literatura
infantojuvenil.
Uma das curiosidades trazidas pelo mural foi uma questão que intriga os
biólogos: Por que o ornitorrinco, que é um mamífero monotremado não é o símbolo da
páscoa? Sabemos que o ornitorrinco põe ovos, mas os coelhos não. Mesmo sendo
descrito erroneamente como poedor de ovos os coelhos são placentários. Realmente
está questão é muito interessante, porém o coelho é sim o símbolo da páscoa, sendo alvo
de muitos trabalhos artesanais provindos dos alunos nesta data comemorativa.
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Figura 01: Mural do Mês de Abril/2017 da E.E.E.M. João Pedro Nunes.

NOTÍCIA
Interações Ecológicas
Por: Alice Lemos Costa
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A atividade ocorreu no dia 07 de abril, envolvendo 27 alunos do 3° ano do
ensino fundamental da E.E.E.M. João Pedro Nunes. Inicialmente os alunos receberam a
explanação teórica do significado da palavra ecologia, a seguir escreveram no quadro
nomes de seres vivos. Os discentes receberam o desafio de interligar os nomes já
escritos no quadro. O objetivo principal foi vislumbrar interações já conhecidas pelos
alunos sobre os seres vivos. No final desta etapa um mapa conceitual de interações entre
seres vivos foi disposto, elaborado pelos próprios alunos, de acordo com os seus
conhecimentos.
A segunda etapa foi o teatro, onde aleatoriamente uma história foi elaborada,
buscando uma contextualização do conteúdo trabalhado. Iniciando pela árvore e os
organismos vivos que dependem dela, uma interação entre o mundo animal e vegetal foi
criada formando vínculos entre os alunos. Os personagens da história tiveram a
experiência de viver em harmonia, até a destruição da árvore pelas mãos do homem,
prejudicando todos os demais organismos.
Na terceira etapa da atividade os discentes foram levados ao pátio da escola,
observaram interações como a do formigueiro, que depende das folhas da árvore para
obtenção de alimentos. Dialogaram com a professora titular e bolsista ID sobre os
líquens nas árvores, abordando as relações de mutualismo sem prejuízo aos seres vivos.
Visualizaram o comportamento das aves, totalmente dependentes das árvores para
sobreviver. Após muitas observações formou-se uma roda de conversa onde, todos os
tópicos que mais chamaram a atenção dos alunos foram revisados e relatados.
No retorno à sala de aula, os alunos ganharam papéis com nomes de alguns seres
vivos de diferentes nichos ecológicos, foram convidados a elaborarem um cartaz com
desenhos e palavras referentes aos nomes. Após a conclusão do cartaz a bolsista ID
efetuou a ligação destes nomes, de acordo com as interações expostas pelos alunos, com
o auxilio de um barbante. Com a teia montada foi possível ressaltar o quanto os seres
vivos são ligados uns ao outros.
Para finalizar a atividade os descentes construíram em conjunto um texto sobre a
atividade trabalhada, que foi disposto no caderno de redação e corrigido pela bolsista
ID.
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Figura 01: turma do 3° ano do ensino fundamental em conjunto das bolsistas ID e
professora Cláudia.

Figura 02: Alunos dispondo os conhecimentos já estabelecidos sobre as interações ecológicas.
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Figura 03: realização do teatro “EU E O MUNDO”, efetuado pelos alunos.

Figura 04: Discentes observando as interações ecológicas de um formigueiro e de liquens nas árvores.
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Figura 05: Roda de conversa efetuada pela bolsista ID, momento de reflexão dos tópicos observados.

Figura 06: alunos elaborando o cartaz de interações ecológicas.
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Figura 07: Teia de interações ecológicas elaborada pelos alunos do 3° ano do ensino fundamental.

Figura 08: texto produzido pelos discentes, referente à atividade trabalhada.

NOTÍCIA
Seres Vivos
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Por: Alice Lemos, Cassiano Rodrigues e Carine Alves
O clube de ciências Ecopoli, da Escola Estadual de Ensino Médio João Pedro
Nunes retornou as atividades no mês de Abril com o tema: Seres Vivos. O primeiro
encontro ocorreu nos dias 28 de Abril e 05 de Maio, em turnos inversos às aulas. O
Clube atende alunos do período da manhã e tarde de todos os anos do ensino médio.
Inicialmente houve uma explanação oral referente aos principais tópicos para
elaboração da atividade. Posteriormente os discentes foram levados à biblioteca da
escola, local onde efetuaram pesquisas em livros didáticos sobre: ciclo do oxigênio,
carbono e nitrogênio; ecossistemas e interações ecológicas. A pesquisa teve como foco
os seres vivos e quais as condições necessárias para a plenitude da vida.
O material resultante da atividade foi disposto em um portfólio, que os alunos
utilizarão para consultas e análises.

Figura 01: Alunos do clube de ciências Ecopoli recebendo a
explanação oral dos tópicos trabalhados.
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Figura 02: Discentes assistindo ao vídeo de contextualização do
conteúdo.

Figura 03: Alunos na biblioteca da escola efetuando a etapa da pesquisa
teórica.

NOTÍCIA
Construção de Terrários
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
Ocorreu entre os dias 04 e 12 Maio de 2017, a segunda etapa da atividade do
clube do ciências ECOPOLI, na E.E.E.M. João Pedro Nunes. A atividade atendeu
alunos de todos os anos do ensino médio, dos turnos da manhã e tarde.
A segunda etapa da atividade de iniciação científica proporcionou a confecção
de terrários, utilizando o material reciclável (garrafas pet). Os alunos foram organizados
em grupos, levados ao pátio da escola onde coletaram material para a elaboração do
experimento. Ambientes secos, úmidos, com insetos, utilizando plantas suculentas,
samambaias entre outros foram utilizados.
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Após a confecção dos experimentos os alunos foram orientados a identificar as
os terrários produzidos com garrafa pet, com a finalidade de futuras análises e reflexões
sobre os acontecimentos posteriores que serão visualizados.

Figura 01: Alunos recolhendo material para a confecção dos terrários.

Figura 02: Turma do clube de ciências ECOPOLI e bolsista ID, após a coleta do material, no turno da
tarde.
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Figura 03: Confecção dos terrários efetuadas pelos discentes, no turno da manhã.

Figura 04: À esquerda material utilizado para a confecção dos terrários. À direita terrário elaborado pelos
discentes.

NOTÍCIA
A Capilaridade no Cotidiano
Por: Alice Lemos Costa
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A atividade ocorreu no dia 12 de Maio de 2017 na Escola Estadual de Ensino
Médio João Pedro Nunes, atendendo 22 alunos da turma 9°A (nono ano do Ensino
Fundamental) e 12 alunos da turma 101 (primeiro ano do Ensino Médio), no turno da
manhã.
Os alunos receberam a explanação oral do conteúdo no auditório da escola, com
auxílio do data show. Após, efetuaram a leitura de um breve texto explicativo sobre o
assunto, com intuito de contextualizar o tema trabalhado.
Após a leitura, os alunos foram direcionados ao laboratório de ciências da
escola, onde efetuaram o experimento. A montagem do experimento ocorreu por etapas,
detalhando o seu funcionamento. Enquanto o experimento ultrapassava estágios
importantes, relacionados aos fenômenos da capilaridade, os discentes participaram de
um quiz de perguntas e respostas.

Figura 01: Bolsista ID efetuando a explanação do conteúdo.
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Figura 02: Discentes efetuando partes do experimento.

Figura 03: Experimento sobre capilaridade.

NOTÍCIA
Dilatação Térmica
Por: Alice Lemos Costa
A atividade ocorreu no dia 19 de Maio de 2017, atendendo 24 alunos da turma
100 (1° ano do ensino médio) e 20 alunos da turma 300 (3° ano do ensino médio);
ambas do turno da manhã da E.E.E.M. João Pedro Nunes.
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Inicialmente os discentes obtiveram a explanação oral do conteúdo com o
auxílio do quadro. Houve a contextualização do conteúdo, relacionando ao cotidiano
dos alunos. Exemplos de como a dilatação térmica é visualizada no dia a dia: construção
civil, matéria bruta para a indústria, aquecimento global, entre outros tópicos foram
discutidos em sala de aula.
Os discentes elaboraram experimentos, utilizando materiais como: garrafas pet,
copos descartáveis, bandejas de isopor, recipientes de alumínio, água, sacolas plásticas,
balão, entre outros, para simular a ação da temperatura sob a matéria. Todos os objetos
utilizados foram medidos com réguas, utilizando o SI (sistema internacional de
medidas) em cm (centímetros).
Os resultados obtidos no experimento foram dispostos pelos discentes, seguido
de observações e relatos sobre práticas realizadas no cotidiano.

Figura 01: Discentes das turmas 100 (1° ano do ensino médio) recebendo
a explanação oral do conteúdo.

341

Figura 02: Alunos efetuando medidas de área em cm do material trabalhando.

Figura 03: Experimentos trabalhados pelos alunos com orientação da bolsista ID.
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NOTÍCIA
Acompanhamento dos terrários
Por Cassiano Rodrigues e Alice Lemos
Ocorreu, nos dias 10 e 19 de maio de 2017, na E. E. E. M. João Pedro Nunes, a
terceira etapa nas atividades do Clube de Ciências Ecopoli. Neste encontro, os alunos
participantes nos turnos da manhã e tarde realizaram observações nos terrários,
construídos no último encontro, onde conferiram as condições dos seres vivos presentes
nestes.
Nesta ocasião, os alunos também realizaram uma pesquisa referente ao efeito
estufa, aquecimento global e escassez de água, em que futuramente poderão relacionar
com o tema trabalhado nos terrários.

Figura 4. Alunos realizando as observações no turno da tarde.
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Figura 5. Alunos realizando a pesquisa no turno da manhã.

NOTÍCIA
Exercícios sobre Ciclos Biogeoquímicos
Por: Alice Lemos e Cassiano Rodrigues
Ocorreu na E.E.E.M. João Pedro Nunes nos dias 24 e 26 de maio de 2017, mais
um encontro do Clube e Ciências ECOPOLI, que atende alunos de todo o ensino médio
da escola entre os turnos da manhã e tarde.
Nesta etapa os alunos efetuaram uma lista de exercícios, a partir de análises
provindas do experimento realizado na etapa anterior (terrários). O objetivo da proposta
foi desenvolver o raciocínio lógico e assimilação contextual dos principais tópicos
trabalhados durante o decorrer da atividade.
A partir da visualização dos ciclos que estão ocorrendo dentro dos terrários, os
alunos puderam analisar e compreender melhor como ocorre o ciclo da água, carbono e
oxigênio. Compreender que a matéria orgânica é rica em nutrientes e quais foram os
fatores atuantes que auxiliaram no desenvolvimento vegetal.
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Figura 1: Aluno do clube de ciências (manhã) efetuando análises com
base na lista de exercícios.

Figura 2: Alunas do clube de ciências (tarde) efetuando a lista de
exercícios.

Figura 3: Integrantes do clube de ciências efetuando discussões sobre
os ciclos biogeoquímicos.
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NOTÍCIA
OFICINA DE CARTAZES
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
O clube de ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro Nunes, realizou no dia 9
de Junho de 2017 uma oficina de confecção de cartazes. O clube atende alunos dos
turnos da manhã e tarde de todo os anos do ensino médio da escola.
Os discentes confeccionaram cartazes dos ciclos biogeoquímicos, utilizando os
conhecimentos provindos da atividade anterior (ciclos da água, carbono e oxigênio).
Nesta etapa foi confeccionado o material utilizando papel pardo, tinta têmpera, lápis,
caneta hidrocor e lápis de colorir.
Todo o material confeccionado pelos alunos será utilizado na 5° Semana do
Meio Ambiente, onde os alunos do clube em conjunto dos bolsistas ID efetuarão uma
oficina.

Figura 1: Alunos confeccionando o material sobre o ciclo da água.
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Figura 2: Integrantes do clube confeccionando o cartaz sobre o ciclo
do oxigênio.

Figura 3: Discentes elaborando o esquema do ciclo do carbono.

NOTÍCIA
OFICINA TERRÁRIOS 5° SEMANA DO MEIO AMBIENTE
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
O clube de ciências ECOPOLI participou das atividades da V Semana do Meio
Ambiente da E.E.E.M. João Pedro Nunes, que ocorreu entre os dias 12, 13 e 14 de
Junho de 2017. O clube participou com a oficina intitulada: “CONSTRUÇÃO DE
TERRÁRIOS”, que ocorreu no dia 14 de Junho, nos turnos da manhã e tarde.
Na oportunidade os integrantes do clube colocaram em prática todo o
conhecimento provindo das atividades realizadas durante os meses de março, abril,
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maio e junho. Organizada e apresentada pelo próprio ECOPOLI, a oficina atendeu ao
público participante da 5° Semana do Meio Ambiente (alunos da escola, professores e
comunidade escolar).

Figura 1: Alunos do clube de ciências ECOPOLI efetuando a apresentação dos
cartazes na oficina.

Figura 2: Participantes da oficina (alunos e professores), realizada no turno da manhã.
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Figura 3: Oficina realizada na 5° Semana do Meio Ambiente no turno da tarde.

Figura 4: Saída de campo realizada no pátio da escola.
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Figura 5: Participantes da oficina na saída de campo (manhã) efetuando a coleta do
material orgânico.

Figura 6: Alunos confeccionando os terrários.
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Figura 7: Terrários confeccionados pelos participantes da oficina.

NOTÍCIA
Plantas carnívoras e suculentas
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues
A atividade ocorreu no dia 29 de Junho de 2017 na E.E.E.M João Pedro Nunes,
atendendo 13 alunos do clube de ciências ECOPOLI.
Primeiramente os alunos foram levados ao auditório da escola, onde houve uma
conversa sobre o tema trabalhado, buscando analisar os conhecimentos provindos dos
alunos. Após houve uma contextualização do conteúdo com o auxilio de imagens e
exemplos do cotidiano. Houve a exposição de vídeos (plantas carnívoras),
possibilitando uma riqueza visual do comportamento predatório de determinadas
espécies.
Para finalizar a atividade os alunos participaram de um jogo lúdico onde, cada
um recebeu em tipo de ambiente, cada aluno deveria identificar os tipos de plantas que
poderiam habitar o local.
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Figura 1: Bolsista ID efetuando a explanação oral do conteúdo trabalhado.

Figura 2: discentes participando do jogo.
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Figura 3: Alguns dos tópicos trabalhados sobre plantas carnívoras.

NOTÍCIA
Aves do Bioma Pampa: Importância e Preservação
Por: Alice Lemos Costa e Cassiano Rodrigues

A atividade ocorreu no dia 6 de Junho de 2017 com os alunos do clube de
ciências ECOPOLI da E.E.E.M João Pedro Nunes, aa oportunidade estavam presentes
12 alunos.
Inicialmente houve uma explanação oral do conteúdo, seguido de diálogo sobre
a importância das aves em nosso cotidiano. A seguir os alunos relataram casos ligados
ao tema trabalhado, proporcionando um enriquecimento da atividade.
A seguir os alunos foram levados ao pátio da escola, onde com o auxilio de
binóculos foi possível observas as aves em seu ambiente natural. Aves como: Pardal,
Bem-Ti-Vi, João-de-Barro, Pombas entre outros foram ás atrações principais.
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Figura 1: Bolsista ID efetuando a explanação oral do conteúdo.

Figura 2: Discentes em saída de campo observando as aves com o auxilio de
binóculos.
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Figura 3: algumas das aves trabalhadas durante a atividade.

NOTÍCIA
Mural do mês de Julho da E. E. E. M. João Pedro Nunes
Por Cassiano Rodrigues e Alice Lemos
O mural do mês de julho de 2017 da E. E. E. M. João Pedro Nunes abordou três
temas, sendo estes: Dia Nacional da Ciência, Dia de Proteção das Florestas e Dia da
Pizza.
O Dia Nacional da Ciência, comemorado no dia 8 de julho, foi estabelecido pelo
Congresso Nacional para incentivar a atividade científica no país.
O Dia de Proteção às Florestas é comemorado anualmente em 17 de junho. Esta
data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das
florestas, lar de inúmeras espécies de animais e plantas, para a qualidade de vida da
humanidade.
O Dia da Pizza é comemorado em 10 de julho, no Brasil. Esta data homenageia
uma das invenções culinárias mais apreciadas ao redor do mundo, em especial os
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brasileiros. A data foi instituída pelo então secretário de turismo Caio Luís de Carvalho,
em 1985.

Figura 1. Mural do mês de julho da Escola João Pedro Nunes.
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NOTÍCIA
O ar ocupa espaço
Por: Alice Lemos Costa
A atividade ocorreu no dia 10 de agosto de 2017, atendendo 7 alunos do clube de
ciências ECOPOLI da E.E.E.M. João Pedro Nunes, que estudam no ensino médio em
turno inverso
Inicialmente os alunos receberam a explanação oral do conteúdo, abordando
como principal metodologia o espaço físico ocupado pelo ar, sua importância para os
seres vivos e funções.
A seguir os alunos efetuaram a construção de um experimento com água quente,
garrafa pet, copos de alumínio e balão. O experimento proporciona a agitação das
moléculas do ar, onde o balão (expande e contrai), preso no gargalo da garrafa pet em
contato com a agua quente.
Para finalizar a atividade e efetuar uma revisão dos tópicos abordados, os alunos
participaram de um quiz, trabalhando em equipes que pontuavam de acordo com os
acertos alcançados através de perguntas de múltipla escolha.
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Figura 1: Discentes recebendo a explanação oral do conteúdo.

Figura 2: Aluna efetuando fases do experimento.
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Figura 3: Experimento realizado.

Reflexões
O PIBID agrega um grande e vasto aspecto educacional, tanto intelectual como
experimental que nunca havia até então vivenciado. Trouxe riqueza em convívio diário
escolar com professores, equipe administrativa, alunos e comunidade escolar. Ensinoume a programação de rotina que se coordena dentro de um ambiente escolar, aspectos
positivos e negativos destes sistemas.
A experiência presenciada dentro da instituição é única e preparatória para
minha futura profissão. Cada dia é completamente repleto de atividades que
teoricamente são conhecidas, porém praticamente variadas de acordo com cada
situação, de forma que como trabalhamos com indivíduos diversificados, em momento
algum se acumulam atitudes robóticas.
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A convivência com colegas de faculdade é motivadora, pois passamos por
obstáculos semelhantes e por este motivo é possível obter ajuda múltipla entre a equipe.
Ter auxílio vinte e quatro horas de uma supervisora que está disponível tanto para tirar
dúvidas como também, nortear e ensinar nossos passos é uma experiência
incomparável, porque na graduação não é possível ter este tipo de zeladoria individual.
A realidade dentro de uma escola, em minha opinião é o que realmente motiva
professores e equipes técnicas a continuar persistindo nesta profissão, pois ter o aluno
não é apenas semear o conhecimento, mas também aprender com cada um, de diferentes
modos, conceitos e opiniões que sozinhos jamais conseguiríamos perceber. Ver o
crescimento e evolução de cada um é como ver um filho falar, caminhar e escrever.
Criamos um vínculo afetivo dentro do círculo escolar, isso nos permite viver
plenamente cada momento em conjunto.
Depois de algum tempo o espaço é conquistado e com ele também o seu lugar na
grande máquina do ensino, você se torna necessário e aprende como deve funcionar. O
diferencial é que em momento algum estamos sozinhos, os progressos são coletivos. O
PIBID me ensina cada dia mais formas e métodos, o como lidar com as mudanças
constantes, porém sem perder o conceito principal.
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