
TEMA: MOSTRA DE TRABALHOS 

 

Bolsistas: CARLA, ANA LISIANE, DIÉRONTTY E GILBERTO 

DATA: 16/10      
OBJETIVO DA AULA: 

Realizar uma mostra dos trabalhos feitos ao longo do ano sobre os 
sistemas do corpo humano 

PROBLEMAS PLANEJADOS: 

Mostrar a evolução dos trabalhos confeccionados pelos estudantes 
ao longo do ano para pais, professores e alunos de outras escolas e 
turmas. 
PROBLEMAS EMERGENTES:  
Devido a inexperiência dos alunos em participar de uma mostra deste 
porte, que envolvia trabalhos mais complexos, que mesmo tendo 
conhecimento dos temas e em razão do grande fluxo de pessoas 
circulando pelo espaço por alguns momentos se dispersaram, mas 
mesmo assim demonstraram interesse e  a partir desta atividade 
começaram e ver o resultado dos seus estudos e trabalhos. 
.ONDE A ATIVIDADE SE ARTICULOU COM A BNCC? 

 Desenvolver e utilizar ferramentas, inclusive digitais, para 
coleta, análise e representação de dados (imagens, esquemas, 
tabelas, gráficos, quadros, diagramas, mapas, modelos, 
representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, 
simulações, aplicativos etc.).   

 Elaborar explicações e/ou modelos. 
 Associar explicações e/ou modelos à evolução histórica dos 

conhecimentos científicos envolvidos.   
 Relatar informações de forma oral, escrita ou multimodal. 

COMO FORAM UTILIZADAS AS TECNOLOGIAS? 

Neste dia foram usados computador e televisão para  apresentar 
alguns trabalhos feitos, bem como todo o dispositivo complexo de 
aprendizagem com os materiais confeccionados pelos estudantes e 
os bonecos pacientes dos pibidianos e também todos os trabalhos 
construídos ao longo do ano. 
COMO FOI ORIENTADA A ESCRITA DOS ALUNOS? 

Neste dia não teve escrita mas foi orientada posteriormente na 
descrição e criação da apresentação final. 
ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E INVESTIGATIVAS 
REALIZADAS?  
Configura-se como atividade experimental a mostra em si, um evento 
com apresentação dos trabalhos criados pelos alunos para um 
público maior e em um ambiente mais amplo. 
COMO FOI REALIZADA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM? 



A avaliação se deu por meio de análise de postura, comprometimento 
e empenho dos estudantes em apresentar os trabalhos.  
PRODUÇÃO DOS ALUNOS:  
Nesta data foi realizada a apresentação da produção dos alunos ao 
longo do ano. 

 
 

 

 

 







                                                      



 



 

 

 



 

 
           Fonte: autoria própria (2019). 
 


