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PLANO DE INTERVENÇÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO

No Brasil, a profissão (Biólogo) tornou-se legal após a lei nº 6.684, em 03 de
setembro de 1979, ter sido sancionada. A Biologia é a ciência responsável pelo estudo
de todas as formas de vida existentes em nosso planeta, podendo atuar nessas 3 grandes
áreas:  Meio  Ambiente  e  Biodiversidade,  Saúde  e  Biotecnologia  e  Produção.Dentro
dessas  áreas,  os  biólogos  podem trabalhar,  por  exemplo,  com bioética,  controle  de
pragas,  gestão  de  coleções  biológicas,  ecoturismo,  Educação  Ambiental,  mudanças
climáticas,  perícia  forense,  saneamento ambiental,  aconselhamento genético,  análises
citogenéticas,  análises  clínicas,  reprodução  humana  assistida,  terapia  gênica,
desenvolvimento  de  organismos  geneticamente  modificados,  entre  vários  outros
campos. O biólogo pode atuar em laboratórios, zoológicos, parques florestais, áreas de
preservação, áreas mais burocráticas, entre outras.Desta forma, o grupo PIBID da escola
Carlota Vieira da Cunha realizou no dia 01 de setembro de 2017 com os alunos do 8°
ano do turno da tarde uma palestra sobre o dia do biólogo.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:

 Concentração e cooperação de atividades e grupo.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS:

 Conhecer as áreas de atuação do biólogo.

 Compreender as interações ecológicas existentes na escola.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

No primeiro momento da intervenção foi apresentado para os alunos através de
slides um pouco sobre a profissão Biólogo. Após três alunos da Universidade Federal do
Pampa  foram conversar  sobre  as  linhas  de  pesquisa  que  eles  estavam seguindo  na
faculdade com os alunos da escola Carlota Vieira da Cunha. Logo, os discentes foram
convidados a participarem de uma atividade no pátio da escola, esta ocorreu da seguinte
maneira: Cada educando deveria ter a delicadeza do olhar de um biólogo e observar no
pátio da escola alguma interação ecológica que poderia tornar-se um estudo, depois
todos retornaram para sala de aula e através de uma roda de conversa cada um expos o
que havia observado. Para finalizar a intervenção foi confeccionado com os educandos
um cartaz sobre o dia do biólogo.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO:



A intervenção alcançou os objetivos esperados uma vez que os alunos demonstraram-se
participativos nas atividades propostas.

As fotos estão dispostas em anexo.

AVALIAÇÃO:

Os alunos foram avaliados de acordo com a participação na atividade proposta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

http://crbio04.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1481%3A03-
de-setembro-dia-do-biologo&Itemid=165 ( Acesso em : 29/08/2017)

 

NOTÍCIA

                                                              Por: Andressa Xavier Rodrigues Deloss  

A Biologia  é  a  ciência  responsável  pelo  estudo  de  todas  as  formas  de  vida
existentes em nosso planeta. Essa ciência caracteriza-se pelo estudo do funcionamento
dos  organismos,  como  eles  originaram-se,  sua  evolução  e  ecologia.  O  profissional
responsável por essa área é o biólogo, que só teve sua profissão regulamentada em 3 de
setembro  de  1979.Desta  forma,  o  grupo  PIBID da  escola  Carlota  Vieira  da  Cunha
realizou no dia 01 de setembro de 2017 com os alunos do 8° ano do turno da tarde uma
palestra sobre o dia do biólogo.



Figura 1: Os alunos do 8° ano participando da atividade proposta.

Figura 2: Os alunos do 8° ano participando da atividade proposta.



Figura 3: Apresentação dos alunos da Universidade Federal do Pampa falando 
sobre as linhas de pesquisa para os educandos do 8° ano.


