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OBJETIVO DA AULA: 

Discutir os resultados das pesquisas solicitadas aos estudantes 
anteriormente, esclarecer dúvidas e orientar o desenvolvimento das 
atividades envolvidas. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
Compreender os conceitos encontrados em suas pesquisas 
relacioná-los aos sistemas fisiológicos do corpo humano e apresentar 
novos meios de pesquisa que poderiam ser utilizadas pelos 
estudantes. 
PROBLEMAS PLANEJADOS:  
Discutir com os estudantes, a professora e os pibidianos os conceitos 
encontrados pelos estudantes em suas pesquisas, e assim trabalhar 
a formação de argumentos por parte dos alunos.   
Prosseguir com o tratamento dos bonecos pacientes. 
PROBLEMAS EMERGENTES:  
O problema que emergiu no dia da discussão foi que alguns grupos 
não tinham realizado a pesquisa que havia sido solicitada na semana 
anterior, mas os mesmos, participaram da discussão juntamente com 
seus colegas e apresentaram seus conhecimentos prévios e 
exemplos de vivências dos assuntos comentados.  
ONDE A ATIVIDADE SE ARTICULOU COM A BNCC? 

Estabelecer expectativas (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre gênero textual, suporte e universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de 
textos.  
COMO FORAM UTILIZADAS AS TECNOLOGIAS? 

Nessa aula foi realizada uma discussão sobre o uso de tecnologias 
digitais e de dispositivos complexos de aprendizagem, em uma roda 
de conversa com os estudantes foram abordados os seguintes 
questionamentos:  
O que estão achando da atividade com os bonecos pacientes e a 
UTI? 

Dificuldades encontradas nas pesquisas? 

Se são a favor do uso de tecnologias como fonte para pesquisas? 

COMO FOI ORIENTADA A ESCRITA DOS ALUNOS? 



Os alunos fizeram anotações e relatórios sobre as doenças e 
possíveis tratamentos aplicados aos pacientes (bonecos). 
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E INVESTIGATIVAS 
REALIZADAS?  
Não teve atividades experimentais neste dia, mas as investigativas 
se deram na busca por informações referentes às problemáticas dos 
pacientes . 
COMO FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM?   
Através da discussão dos conceitos realizada com os estudantes foi 
possível observar o nível de compreensão quanto aos assuntos 
tratados através da segurança e apropriação de conceitos analisadas 
na comunicação dos estudantes. 
PRODUÇÃO DOS ALUNOS  
Os alunos produziram prontuários sobre os pacientes e também 
relatórios sobre as pesquisas feitas.  

 



 

 


