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CONTEXTUALIZAÇÃO

O estudo  dos  macroinvertebrados  têm cada  vez  mais  avanços  sendo  que  os
mesmos são utilizados no biomonitoramento de riachos. Tendo em vista a importância
deste  tipo  de  cuidados com a  natureza foi  proposto  introduzir  o  estudo dos  insetos
aquáticos vendo que os alunos do sétimo ano estavam estudando o reino animal.  O
estudo destes insetos também foi motivado pelo fato de que o esgoto de São Gabriel é
muito debilitado tentamos assim sensibilizar os alunos mostrando que este esgoto acaba
sendo despejado em riachos é que este além de prejudicar nossa saúde acaba devastando
toda uma fauna importante.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
 Compreender sobre os insetos aquáticos 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
 Desenvolver conceitos sobre morfologia de insetos 
 conceitos sobre biomonitoramento é como ele e importante 
 importância da fauna dos insetos 
 conscientização sobre esgotos é como isto e prejudicial ao planeta 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para alcançar nossos objetivos realizamos uma aula expositiva dialogada através
de  slides  é  material  vivo,  onde  foram  levadas  odonatas,  diptera,  ephemropteras,
trichopteras é baratas da água para a observação dos alunos.

REGISTRO DA ATIVIDADE 

No dia 27 de novembro de 2017, na Escola Carlota Vieira foi desenvolvido uma
atividade com o foco no estudo de insetos aquáticos e sua importância para o meio
ambiente. Nesta atividade foi desenvolvida uma aula expositiva dialogada e logo após
um jogo de cartas sobre os conceitos aprendidos em aula.

Como  método  avaliativo  os  alunos  deveriam  desenvolver  uma  história  em
quadrinho sobre a importância dos insetos aquáticos na natureza, tendo em vista que o
contato com esses animais é praticamente nulo,  resolvemos este  impasse através  de
conseguir material vivo para a observação dos alunos macroscopicamente.



Imagem 1: Aula expositiva 

Imagem 2: Demonstração de material vivo 



Imagem 3: Respondendo questionamentos sobre material vivo


