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Clube de Ciências: Estudo da fauna do Pampa através de uma história em quadrinho.
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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

O ensino de zoologia nas escolas abre caminhos para diversos debates com os
educandos. Assim para estimular o pensamento crítico dos mesmos, foram trabalhadas
questões sobre os problemas sociais e ambientais causados por espécies invasoras. Uma
vez que essas espécies ameaçam outros ecossistemas ou outras espécies, passando a
exercer dominância em ambientes naturais.

Para  tornar  o  assunto  mais  interessante  aos  educandos  foram  utilizadas  as
histórias em quadrinhos envolvemaspectos visuais, cognitivos e criativos, que fornecem
uma forma alternativa  de  complementar  as  aulasteóricas.  Assim o  grupo PIBID da
Escola Carlota Vieira da Cunha realizou no dia 31 de agosto de 2017, com os alunos
participantes  do  clube  de  ciênciasdo  turno  da  manhã,  uma roda  de  conversa  sobre
animais  exóticos  no  pampa,  utilizando-se  como  recurso  didático  uma  história  em
quadrinhos sobre animais exóticos publicada no blog de divulgação científica “Ciência
Pampiana”.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Conscientizar os educandossobre a importância da conservação das espécies.
 Incentivar o pensamento crítico dos educandos através de debates.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Conhecer os desequilíbrios ambientais causados por espécies exóticas.

 Identificar as espécies nativas de mamíferos existentes no pampa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

No primeiro momento da intervenção foi realizada uma roda de conversa sobre a
diversidade de mamíferos pertencente ao pampa e o impacto da introdução deanimais
exóticos. Com o intuito de estimular o pensamento crítico dos educandos,com o auxílio
de uma história em quadrinho sobre o tema, publicada no blog de divulgação científica
“Ciência  Pampiana”,  foi  realizado  um debate  com  os  alunos  para  que  os  mesmos
pudessem expor as suas opiniões. 

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:

A intervenção alcançou os objetivos esperados uma vez que os alunos demonstraram-se
participativos durante o debate. 



As fotos estão dispostas em anexo.

AVALIAÇÃO:

Os alunos foram avaliados de acordo com a participação no debate durante a roda de
conversa.
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NOTÍCIA

                                                   Por: Andressa Xavier Rodrigues Deloss

Para  tornar  o  assunto  mais  interessante  aos  educandos  foram  utilizadas  as
histórias em quadrinhos envolvem aspectos visuais, cognitivos e criativos, que fornecem
uma forma alternativa de complementar  as aulas  teóricas.  Assim o grupo PIBID da
Escola Carlota Vieira da Cunha realizou no dia 31 de agosto de 2017, com os alunos
participantes  do clube  de ciências  do turno da manhã,  uma roda de  conversa sobre
animais  exóticos  no  pampa,  utilizando-se  como  recurso  didático  uma  história  em
quadrinhos sobre animais exóticos publicada no blog de divulgação científica “Ciência
Pampiana”.



Figura 1: Apresentação da história em quadrinhos online para os alunos do 6° ano.

Figura 2: Apresentação da história em quadrinho online para os alunos do clube de
ciências.


