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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 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.

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.

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 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.

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.

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.

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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