
INTERVENÇÃO

Conhecendo os répteis, anfíbios e peixes. 

Emanuela Volpato

Plano da Intervenção

CONTEXTUALIZAÇÃO

O estudo dos animais se inicia no sétimo ano onde se encontram diversos conceitos

iniciais. Juntamente com esse estudo inicia se o ensino sobre répteis, anfíbios é peixes já

que os mesmos pertencem ao reino animal. Observando se que este e o início de um

estudo se encontram diversas dificuldades no entendimento dos alunos partindo assim

da necessidade de novas formas pedagógicas para reforçar conceitos básicos sobre a

temática é também a morfologia dos animais apresentados.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
 Aprender sobre os anfíbios, peixes e répteis incluindo sua morfologia. 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

 Explorar estes animais instigando o conhecimento dos alunos sobre a temática.

Conseguir  comparar  as  características  desses  animais  e  assim  elencar  suas

diferenças.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para que nossos objetivos fossem alcançados preparamos uma aula expositiva dialogada

com  os  alunos  onde  nossos  recursos  foram  slides  é  também  material  vivo  assim

proporcionando aos alunos um contato de perto com esses animais.

AVALIAÇÃO

A avaliação do conteúdo foi através de um jogo, onde os alunos foram divididos
em grupos com o propósito de responder perguntas, sendo elas orais e também escritas. 

REGISTRO DA INTERVENÇÃO 



No dia 3 de novembro de 2017 foi realizada uma intervenção com o sétimo ano 
na escola Carlotta, tendo como objetivo iniciar conceitos sobre anfíbios, peixes é 
répteis. Para que fosse atingido esse objetivo, logo após a aula expositiva dialogada foi 
desenvolvido um jogo de perguntas é respostas onde os alunos fizeram grupos é foram 
questionados é assim respondendo perguntas sobre a intervenção realizada. Para um 
melhor entendimento é entrosamento na aula foi levado material em vivo para o melhor 
contato dos alunos é também análise da morfologia. 

Segue em anexo imagens da intervenção.

Imagem 1: Aula expositiva 



Imagem  2:  Bolsista  explicando  e  demonstrando  material  vivo.


