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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

Os agrotóxicos surgiram no Brasil a partir da década de 60 e atualmente são
produtos  muito  utilizados  na  agricultura  para  controlar  insetos,  doenças,  ou  plantas
daninhas  que  causam  danos  às  plantações.Demonstra-se  um  tema  delicadopois
apresenta  seus  prós  e  contras  por  sua  utilização,  assim  debates  que  estimulem  o
pensamento crítico dos educandos são necessários uma vez que esse tema se faz tão
presente no nosso dia a dia.

O grupo PIBID da Escola Carlota Vieira da Cunha convidou a graduanda Luana
Leandro pertencente ao grupo de pesquisa de bioquímica da Universidade Federal do
Pampa, para comentar um pouco dos resultados encontrados nas suas pesquisas. Uma
vez queum das linhas de pesquisa do laboratório, consiste em analisar o efeito de um
determinado agrotóxico em larvas de peixe (zebra fish). A palestra ocorreu no dia 05 de
outubro de 2017 com os alunos do clube de ciências no turno da manhã.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Conhecer  alguns  efeitos  dos  agrotóxicos  utilizados  nos  alimentos  que

consumimos.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Explicar oporque da utilização de agrotóxicos na agricultura.

 Analisar as questões socioeconômicas que permeiam o uso de agrotóxicos.

 Avaliar  os  impactos  ambientais  e  na  saúde  humana  decorrentes  do  uso  de

agrotóxicos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

No primeiro  momento  da  palestra,  como  compareceram poucos  alunos,  eles
foram dispostos em círculo para que a palestrante sondasse o conhecimento prévio dos
mesmos. Após ele iniciou a conversa com os educandos através de um apresentação de
slides,  ao final  da apresentaçãoforam apresentados vídeos que mostravam os  efeitos
desse agrotóxicona formação dos peixes. A atividade aguçou os alunos com relação a
muitas  questões,  tais  como:  atitudes  que nós  devemos tomar,  e  principalmente com
relação à biologia do grupo dos peixes.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:



A intervenção alcançou os objetivos esperados uma vez que os alunos fizeram muitos
questionamentos durante a apresentação, assim demonstrando interesse pelo assunto.

As fotos estão dispostas em anexo.

AVALIAÇÃO:

Os alunos foram avaliados quanto ao comportamento durante a palestra.
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NOTÍCIA

                                                      Por: Andressa Xavier Rodrigues Deloss

O  grupo  PIBID  da  Escola  Carlota  Vieira  da  Cunha  convidou  a  graduanda  Luana
Leandro pertencente ao grupo de pesquisa de bioquímica da Universidade Federal do
Pampa, para comentar um pouco dos resultados encontrados nas suas pesquisas. Uma
vez queum das linhas de pesquisa do laboratório, consiste em analisar o efeito de um
determinado agrotóxico em larvas de peixe (zebra fish). A palestra ocorreu no dia 05 de
outubro de 2017 com os alunos do clube de ciências no turno da manhã. Com o intuito
de estimular o pensamento crítico dos educandos uma vez que esse tema se faz tão
presente no nosso dia a dia.



Figura  1:  Apresentação  da  aluna  Luana  do  laboratório  de  bioquímica  da
Universidade Federal do Pampa aos alunos do clube de ciências.


