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de ensino, entre eles as aulas experimentais em laboratório e 

a construção de modelos, abordando o assunto bactérias.  

Este trabalho terá como público alvo os alunos do 2º ano do 
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Resumo:  

Observa-se que cada vez mais os estudantes estão avançando de uma série para 

outra com inúmeras dificuldades de aprendizagem, ou seja, sem os pré-requisitos 

necessários para acompanhar a série seguinte, verifica-se isto no dia a dia em sala 

de aula ou em avaliações externas, exemplo: o ENEM ou conforme divulgado pela 

mídia que “o Brasil manteve a mesma posição do ano passado e ficou no 88º lugar 

de 127 no ranking de educação feito pela Unesco”. Fato este que me instigam a 

buscar novos referenciais sobre o processo de ensino- aprendizagem, relacionado à 

aprendizagem dos alunos com auxilio de diferentes recursos de ensino, entre eles 

as aulas experimentais em laboratório e a construção de modelos, abordando o 

assunto bactérias.  Este trabalho terá como público alvo os alunos 2º ano do Colégio 

Estadual José de Anchieta – Ensino Médio de Borrazópolis-Pr. 

Palavras-Chave: educandos, dificuldades de aprendizagem, aulas experimentais, 

construção de modelos. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

  

a. A disciplina de Biologia 

 

O ensino de Biologia tem como propósito de estudo o fenômeno VIDA.  Na 

tentativa de explicá-lo e até mesmo compreendê-lo muitos conceitos foram 

produzidos ao longo do tempo, com o intuito de assegurar a sobrevivência humana. 

Nesse contexto, o filósofo Aristóteles (384 A.C. -322 a. C.) na tentativa de 

conceituar VIDA, colaborou imensamente com assuntos relacionados à organização 

dos seres vivos, com interpretações que buscavam, dentre outras, explicações para 

a compreensão da natureza (DCN/PR, 2008) 

        A igreja católica, na idade média, como uma instituição poderosa determinou 

e oficializou que o conhecimento sobre o universo é vinculado a um Deus criador. 

A partir do Renascimento, período histórico que abrange os séculos XIV, XV e 

XVI, os estudiosos começaram a sentir necessidades de sistemas de classificação 

que agrupassem os seres vivos de acordo com suas características típicas e entre 



os estudiosos de classificação dos seres vivos, destaca-se o sueco Carl Von Linné 

(1707-1778). Suas ideias sobre classificação biológica foram publicadas no livro 

Systema Naturae, de 1735. 

Carl von Linné  concluiu que características estruturais e anatômicas eram os 

critérios mais corretos para usar na classificação dos seres vivos. 

A Biologia se consolida como ciência no século XIX quando Darwin apresenta 

sua teoria sobre a seleção natural e publica o livro “A origem das espécies”. 

Em 1865, Gregor Mendel apresentou ao mundo sua pesquisa sobre a 

transmissão de característica entre os seres vivos. 

Os pesquisadores alemães, Matthias Schleiden (1804-1881), em 1838, e 

Theodor Schwam (1810-1882), em 1839, asseguraram que todas as coisas vivas- 

animais e vegetais – eram compostas por células.  

Segundo as Diretrizes Curriculares de Biologia (2008), no século XX, a nova 

geração de geneticistas confirmou os trabalhos de Mendel e provocou uma 

revolução conceitual na Biologia que contribuiu para a construção de um modelo 

explicativo dos mecanismos evolutivos, vinculados ao material genético, sob 

influência do pensamento biológico evolutivo.  

A Biologia passa a ter novas dimensões com o desenvolvimento da genética 

incorporando pesquisas da engenharia genética, biotecnologia e uma nova 

dimensão de estudos que associa a evolução com o desenvolvimento de 

populações. 

Esses conhecimentos geram conflitos filosóficos, científicos e sociais e 
põem em discussão a manipulação genética e suas implicações sobre o 
fenômeno VIDA. Essas controvérsias contribuem para que um novo modelo 
explicativo se constitua como base para o desenvolvimento biológico da 
manipulação genética. (DCN/PR, 2008, p. 44) 
 

Segundo DCN/PR (2008, p. 44). [...] “A construção do pensamento biológico 

ocorreu em momentos de crises, de mudanças de paradigmas e de uma busca 

constante de explicações sobre o fenômeno VIDA”.  

 

b. A disciplina de Biologia no currículo escolar brasileiro 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares (2008), para a ciência, a elaboração do 

pensamento biológico ocorre em movimentos não-lineares, com momentos de 



crises, de mudança de paradigmas e de procura continua por explicações sobre o 

fenômeno VIDA . 

As primeiras escolas com formação básica priorizava a formação humanista e 

não a formação científica, os conteúdos eram abordados em salas com um rigor 

teórico, nem sempre assimilável, levando os estudantes a memorização de 

conteúdos. 

 O ensino de Biologia foi introduzido nos currículos escolares na década de 

1930, com a iniciação dos cursos superiores de ciências naturais, considerando 

também os fatores sociais e econômicos. Porém a metodologia foi preservada 

dando prioridade no conteúdo, num ensino por natureza descritivo, livresco, teórico e 

memorístico (DCN/PR, 2008). 

 Na década de 1950, a tendência da abordagem pedagógica em ciências era 

tratar os conteúdos considerando os vários grupos de organismos separadamente, e 

as relações filogenéticas. (KRASILCHIK, 2004). Nesse período, os currículos 

sofreram influencia foi acrescentado no currículo, conteúdos consequentes da 

produção científica após a Segunda Guerra Mundial.  

 Ainda na década de cinquenta, foi criado o Instituto Brasileiro de Educação, 

Ciência e Cultura (IBECC), instituição relacionada à produção de materiais didáticos 

para o ensino de ciências, que tinha por finalidade “promover a melhoria da 

formação científica dos alunos que ingressariam no ensino superior e, assim, 

contribuir de forma significativa ao desenvolvimento nacional” (BARRA &LORENZ) 

com o objetivo de obter a melhoria da qualidade de ensino no Brasil. 

 Na década de 1960, foi produzido nos Estados Unidos o material didático 

curricular Biological Sciences Curriculum Study (BSCS) para a disciplina de Biologia. 

Foram produzidos três cadernos, a “Versão Azul”, a “Versão Verde” e a “Versão 

Amarela”, que incluíam conteúdos bioquímicos, ecológicos e celulares. Segundo 

Krasilchik (2004, p.14), esses projetos tiveram ampla difusão e influenciaram 

profundamente o ensino atual de biologia. 

 “Ainda na década de 1960, surgiram os Centros de Ciências, com a finalidade 

de melhorar o ensino, treinar professores, produzir e distribuir textos didáticos e 

materiais de laboratório para as escolas de seus respectivos estados” (DCN/PR, 

2008, p.46). 

  Na década de 1970, com a revolução técnico-científica, os problemas 

ambientais consequentes da industrialização trouxe uma nova compreensão a 



respeito do ensino de ciências e passou-se a preocupar com as implicações sociais 

do desenvolvimento tecnológico e científico.  

 A Lei n. 5.692/71 reformulou o ensino básico estruturando o primeiro e 

segundo graus. Essa lei trazia, dentre outras mudanças, o estabelecimento de um 

ensino tecnicista e a formação técnica compulsória para o segundo grau, com o 

objetivo de atender o regime vigente, voltado para a ideologia do nacionalismo 

desenvolvimentista (DEMARC I D   AGOSTINI, 2000). “A escola secundária deve 

servir agora não mais à formação do futuro cientista ou profissional liberal, mas 

principalmente ao trabalhador, peça essencial para responder às demandas do 

desenvolvimento” (KRASILC IK, 1987, p.18). 

 Às concepções que prevaleciam nos projetos para o ensino de ciências da 

década de 1970, sofreram diversas críticas, na década de 1980, referentes à ideia 

de ciência positivista e à metodologia científica utilizada pelo aluno (DCN/PR, 2008). 

 Segundo as Diretrizes Curriculares (2008, p.47), tais projetos eram: 

[...] permeados por uma concepção empírico-indutivista para o ensino de 
Biologia. Os conteúdos dessa disciplina eram aprendidos com base na 
observação, a partir da qual poderiam ser explicados por raciocínios lógicos 
comprovados pela experimentação, essa deveria garantir a revelação de 
novos fatos de forma que o ciclo se fechava. Voltava-se, então, à 
observação, depois ao raciocínio e depois à experimentação. 
 

Na década de 1990, as discussões sobre os processos de ensino-

aprendizagem em ciências foram “prioritariamente desenvolvidas a partir dos 

modelos de mudança conceitual. [...] visando à construção de metodologias que 

(permitiam) a apropriação de conceitos científicos por parte dos alunos, a partir de 

diferentes enfoques construtivistas” (LOPES, 1999, p. 201).   ouve no campo da 

mudança conceitual a valorização das concepções prévias dos alunos, passando a 

ser consideradas como concepções alternativas.   

No Estado do Paraná, ao final dos anos 80 e início dos anos 90, a Secretaria 

de Estado da Educação propôs o Programa de Reestruturação do Ensino de 

Segundo Grau sob o referencial teórico da pedagogia histórico-crítica, na qual o 

conteúdo é visto como produção histórica e social. O programa analisava as 

relações entre escola, trabalho e cidadania (DCN/PR, 2008). 

    De acordo com as DCN/PR (2008, p.49), apesar da  

[...] tentativa de superar o ensino tradicional e tecnicista com a pedagogia 
histórico-crítica, o documento de reestruturação do segundo grau ainda 
apresentava os conteúdos de Biologia divididos por blocos tradicionais, 
reunidos em temas geradores, reproduzindo o padrão dos livros didáticos 



disponíveis no mercado. A pretensão de abordar a totalidade do 
conhecimento biológico caracterizava conteudismo. 
 

      Segundo as Diretrizes Curriculares (2008, p.49), em 1998, foram: 

 [...] promulgadas as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM – 
Resolução CNE/CEB n.03/98), para normatizar a LDB n.9.394. O ensino 
passou a ser organizado por áreas de conhecimento, ficando a Biologia 
disposta na área de Ciência da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.  
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) priorizaram o desenvolvimento 

de competências e habilidades e um ensino direcionado para temas e 

desenvolvimento de projetos considerados necessários para a vida do aluno. Os 

conceitos básicos da Biologia, porém, foram apresentados de forma reducionista, 

em ênfase nos resultados da ciência e omissão do seu processo de produção, sem 

abordagem história (NARDI, 2002; BIZZO, 2004). Gerou-se um enfraquecimento dos 

conteúdos formais nas disciplinas, o que também ocorreu no ensino de Biologia. 

As Diretrizes Curriculares, portanto, baseiam-se na concepção histórica da 

ciência articulada aos princípios da filosofia da ciência. Ao partir da dimensão 

histórica da disciplina de Biologia, foram identificados os marcos conceituais da 

construção do pensamento biológico. Estes marcos foram adotados como critérios 

para escolha dos conteúdos estruturantes e dos encaminhamentos metodológicos 

(DCN\PR, 2008, p.49).   

 

c. Contextualizando a justificativa 

 

   Trabalho de pesquisa na área do ensino tem apresentado dados que os 

estudantes estão avançando de uma série para outra com inúmeras dificuldades de 

aprendizagem, ou seja, sem os pré-requisitos necessários para acompanhar a série 

seguinte, verifica-se isto no dia a dia em sala de aula, ou conforme divulgado na 

mídia. Segundo Targino, 2011: 

Mais da metade das escolas foi “reprovada” no Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) 2010: exatas 63,64% de todas as que tiveram a nota das 
provas objetivas divulgadas não conseguiram atingir a nota média de 
511,21. Ou seja: se o que estivesse em jogo fosse a aprovação ou a 
reprovação, elas não “passariam de ano” (TARGINO, 2011) 
 

     Outro aspecto relacionado à má qualidade do ensino brasileiro em pesquisa 

realizada pela UNESCO e divulgada pela mídia aponta que: 

O Brasil manteve a mesma posição do ano passado e ficou no 88º lugar de 
127 no ranking de educação feito pela Unesco, o braço da ONU para a 



cultura e educação. Com isso, o país fica entre os de nível "médio" de 
desenvolvimento na área, [...] (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011).  
 

Esta problemática ocorre com a maioria das disciplinas e a disciplina de 

Biologia está inserida neste contexto. São vários os fatores responsáveis por está 

realidade e alguns deles são a pouca frequência ou até mesmo a ausência de 

atividades práticas, como construção de modelos, atividades experimentais, entre 

outros, além da falta de falta de preparo dos professores. 

      Entretanto, segundo Demo (2007, p.42) “não se pode traduzir esta 

problemática como questão apenas do professor (“culpa”), primeiro, porque ele 

também é vítima do sistema [...]”. Pois, a indisciplina; o número excessivo de alunos 

em sala de aula; a escassez de materiais; falta de tempo; número alto de aulas 

atribuído ao professor na semana, muitas vezes distribuídas em diferentes colégios; 

poucas aulas para cada série, por semana; falta de laboratorista; entre outros, são 

alguns dos obstáculos enfrentados pelo professor no cotidiano escolar que impedem 

que as aulas práticas ocorram com maior frequência. Uma parcela de professores 

dispõe-se a enfrentar condições adversas, improvisando aulas práticas e 

demonstrações com materiais caseiros, mas desistem em razão dos resultados que 

atingem (Borges, 2002).  

       Diante desta realidade o educador não deve se acomodar, “o professor 

criativo de espírito transformador está sempre buscando inovar sua prática e um dos 

caminhos para tal fim seria dinamizar as atividades desenvolvidas em sala de aula” 

(ABOU SAAB; GODOY, 2007).  

Entretanto, Krasilchik (2004, p.87) alerta que: 

[...] tão prejudicial como não dar aulas práticas é fazê-lo de forma 
desorganizada, em que os estudantes, sem orientação, não sabem como 
proceder, ficando com uma visão deformada do significado da 
experimentação no trabalho científico. 
 

Borges (2002) avisa que dois elementos são essenciais: planejamento e 

clareza dos objetivos das atividades propostas. 

De acordo com Silva (2010), uma vez que percebemos que não basta que o 

professor tenha apenas o domínio do conteúdo e as técnicas de transmissão e sim 

trabalhar de uma forma em que a aprendizagem deve-se dar por meio de situações 

práticas que sejam efetivamente problemáticas. 

Devido às transformações que estão ocorrendo rapidamente em todas as 

áreas de conhecimento, principalmente na Ciência e Tecnologia, o professor precisa 



estar constantemente se atualizando, participando de cursos de, oficinas, grupos de 

estudos, entre outros. 

Neste contexto, Santos (2006) propõem a formação continuada de 

professores como um espaço para privilegiar uma reflexão sobre a prática, visando 

romper todo e qualquer modelo tradicional da investigação vigente.  

A disciplina de Biologia é tida por alguns alunos como disciplina chata, 

teórica, conteúdos complexos e repletos de termos científicos. “[...] a biologia pode 

ser uma das disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou 

uma das disciplinas mais insignificantes e pouco atraentes, dependendo do que for 

ensinado e de como isso é feito” (KRASILC IK, 2008). 

A não retenção é ainda maior quando a referência que se busca está 

relacionada a conteúdos que requerem maior estudo e compreensão educativa, por 

tratar de especificidade biológica na dimensão de maior abstração, por abordar 

conteúdos que tratam de organismos microscópicos.  

Fato este que instigam a buscarem-se novas referenciais sobre o processo 

de ensino- aprendizagem, relacionado à aprendizagem dos alunos com auxilio de 

diferentes recursos de ensino, entre eles as aulas experimentais em laboratório e 

construção de modelos. 

Uma forma de amenizar o problema é “os professores de biologia devem 

recorrer às aulas práticas na intenção de dinamizar o ensino dessa disciplina” 

(SILVA; MORAIS; CUNHA, 2011 apud REZENDE, 2007, p.140). 

  Moraes (2003) cita alguns significados de atividade prática como: ato ou efeito 

de praticar, uso, exercício, aplicação da teoria.  

Existem vários termos que podem ser utilizados o mesmo significado, 

“experiência”, “experimento”, “trabalho prático” e “atividade prática”, muitas vezes 

gerando dúvidas e não esclarecendo o real significado da palavra (GIANI, 1991). 

Segundo Giani (1991) a [...] expressões “trabalho experimental” e “experimentação” 

podem ser consideradas como sinônimo de atividade prática. Tal definição é 

também utilizada por Wooldnough (1991).  

   Justificamos nossa escolha, pois nesta investigação os alunos não são 

apenas expectadores durante o desenvolvimento das atividades experimentais. Pelo 

contrário, participam da resolução de problemas propostos, elaboram hipóteses e 

analisam os resultados obtidos propondo possíveis soluções para o problema. Mas 

reiteramos que as atividades práticas no Ensino das Ciências não se esgotam na 



experimentação, tendo um conceito mais amplo que engloba qualquer atividade em 

que o aluno seja um sujeito ativo no processo de educação. 

Para Mamprin (2007, apud Hodson, 1993): 

[...] qualquer método que requeira que os aprendizes assumam uma 
posição ativa aponta para a crença de que os estudantes aprendem melhor 
pela experiência direta, podendo ser descrito como um trabalho prático. 
 

 As aulas práticas podem ser ministradas em vários espaços, inclusive dentro 

da sala de aula, e os materiais podem ser improvisados. Entretanto, o ensino ocorre 

com maior aproveitamento, se o professor contar com a colaboração dos 

funcionários da escola e de seus alunos (Capeletto,1992), podendo até contribuir 

para uma participação mais ativa e no  desenvolvimento da criatividade dos 

educandos. Portanto, segundo Benetti (1996, p.88): 

[...] cada pessoa precisa se valer de si mesma, aprendendo a construir com 
o que é e com o que tem. Houve um momento na história, no qual o homem 
não tinha nada. E foi a criatividade que lhe permitiu fazer a cultura crescer 
até os níveis que hoje é usufruída. 
 

  Ao afirmar que as atividades experimentais podem ocorrer na sala de aula, ou 

mesmo fora dela, utilizando materiais de baixo custo, ou seja, que podem ser 

improvisados, “não quer dizer que dispenso a importância de um laboratório bem 

equipado na condução de um bom ensino, mas acredito que seja preciso superar a 

ideia de que a falta de um laboratório equipado justifique um ensino fundamentado 

apenas no livro texto” (Moraes, 2003, p.206)  

Conforme Delors (1999, p.91) “[...] é essencial que cada criança, esteja onde 

estiver, possa ter acesso, de forma adequada, às metodologias científicas, de modo 

a tornar-se para toda a vida ‘amiga da ciência’”.  

Segundo Zabala (1998, p. 29): 

É preciso insistir que tudo quanto fazemos em aula, por menor que seja, 
incide em maior ou menor grau na formação de nossos alunos. A maneira 
de organizar a aula, o tipo de incentivos, as expectativas que depositamos, 
os materiais que utilizamos, cada uma destas decisões veicula 
determinadas experiências educativas [...].  
   

     De acordo com as Diretrizes Curriculares de Biologia (2008, p.66): 

[...] as atividades experimentais podem ser o ponto de partida para 
desenvolver a compreensão de conceitos ou permitir a aplicação das ideias 
discutidas em aula, de modo a levar os alunos a aproximarem teoria e 
prática e, ao mesmo tempo, permitir que o professor perceba as explicações 
e as dúvidas manifestadas por seus alunos. 
 

      Por meio das aulas práticas o professor estabelece um maior vínculo de 

afetividade com o aluno favorecendo o diálogo e a troca de ideias. Além disso, o 



“estudante pode ser estimulado a não permanecer no mundo dos conceitos e das 

linguagens, desencadeando a oportunidade de relacioná-los ao mundo empírico” 

(MAMPRIN, 2007, p.20). ”Este tipo de atividade pode ser enriquecedora para o 

estudante, uma vez que atribui um verdadeiro sentido ao mundo abstrato e formal 

das linguagens” (MAMPRIN, 2007 apud SERE et al. 2002, p.20). 

      Krasilchik (2004) relaciona as principais funções das aulas práticas: despertar 

e manter o interesse dos alunos; envolver os alunos em investigações científicas; 

desenvolver a capacidade de resolver problemas; compreender conceitos básicos e 

desenvolver habilidades. Benefícios que pode não acontecer, porque muitas vezes 

as atividades são preparadas de modo que o estudante apenas siga instruções 

detalhadas para encontrar as respostas certas e não resolver problemas, limitando o 

trabalho de laboratório a uma simples atividade manual (MAMPRIN, 2007).  

      Outros autores já destacaram que as atividades práticas não podem limitar-se 

a manipulações de vidrarias e reagentes, fora do contexto experimental. É 

fundamental que as atividades práticas tenham garantido o espaço de reflexão, 

desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de 

procedimentos e atitudes. 

Segundo Abou Saab; Godoy (2007, apud Rosso, 1988, p. 58): 

Precisamos estar atentos para o fato de que nem toda ação nem toda a 
manipulação, ou experiência, levam à construção do conhecimento. O aluno 
é ativo quando pensa, não quando manipula objetos ou situações familiares. 
Assim, do ponto de vista da construção do conhecimento, uma experiência 
é produtiva quando possibilita ao aluno, não apenas retirar elementos da 
experiência, mas ir além do percebido e do dado. 
 

        De acordo com Moraes (1993), um experimento é aquele que deveria dedicar 

um terço do tempo à execução da parte prática, propriamente dita, e o restante do 

tempo ao planejamento dos trabalhos, análise dos dados, discussão dos resultados, 

consulta bibliográfica e organização do relatório.  

       Toda a modalidade de ensino tem o seu valor no processo de aprendizagem 

do aluno, porém o excesso de aulas expositivas sem a utilização de recursos 

didáticos e dada de forma em que só o professor fala a maior parte do tempo, torna 

o aluno passivo e apático uma vez que ele apenas observa. A participação ativa do 

aluno é fundamental para a construção do seu conhecimento, para isso ele precisa: 

argumentar, pensar, agir, interferir e questionar. Sendo assim, o aluno vai ter a 

oportunidade de expor suas ideias, elaborar hipóteses, desenvolver habilidades, 

defender seu ponto de vista e deixar de ser apenas um conhecedor de conteúdos, 



ficando o professor com a função de acompanhar as discussões, provocar, 

propondo novas questões e ajudar os alunos a manterem a coerência de suas ideias 

(CARVALHO, 2004 apud DUSCHL, 1998). 

      Segundo Abou Saab, Godoy (2007): 

[...] desenvolver conteúdos contextualizados em práticas experimentais 
possibilita ao educando não apenas a apreensão de novos conhecimentos, 
mas também a formação de um sujeito pensante, crítico, capaz de atuar 
favoravelmente no meio em que vive. 
 

      Mamprin (2007, apud, Izquierdo et al, 1999, p.31) considera que: 

[…] as práticas escolares são parte da ciência escolar e não podem 
diferenciar-se das demais atividades que as configuram. Sendo assim, sem 
as atividades práticas não se podem elaborar modelos teóricos. Mas as 
práticas, por si próprias, não mostram nada.  
 

      O material aqui proposto tem como objetivo utilizar a metodologia teórico-

prática para auxiliar os alunos na compreensão dos conteúdos estruturantes da 

Biologia, que exigem maior abstração em relação aos conhecimentos científicos 

básicos, como o estudo das bactérias. A proposta está de acordo com os conteúdos 

estruturantes das diretrizes de Biologia do Estado do Paraná para alunos do 2º ano 

do Ensino Médio.  

Estão previstos na proposta também outros aspectos como: Analisar as ações 

desenvolvidas em laboratório, bem como, os cuidados que se deve ter em uma aula 

experimental no laboratório, e a avaliação da construção de conhecimentos dos 

alunos recorrendo aos diferentes materiais (modelos, dinâmicas, filmes, roteiros, 

entre outros).  

 

3. MATERIAL DIDÁTICO 

 

       Considerando a dimensão das bactérias e a importância que estes 

organismos representam, nos diferentes espaços onde estas ocorrem. Verifica-se a 

importância de abordar este conteúdo com material didático que permita ao aluno 

compreender a complexidade destes organismos  que embora não visíveis a olho nu 

e nem mesmo com microscópio óptico comum, possuem uma estrutura celular 

organizada e funcional dando a eles possibilidade de reprodução e se manterem em 

diferentes habitats. Assim, antes de trabalhar aspectos microscópicos das bactérias 

serão utilizados modelos de ensino para descrever e demonstrar as estruturas que 

estão presentes no interior destes organismos unicelulares. 



Os modelos poderão ser construídos a partir dos apresentados pelo 

professor, tanto em sala de aula, como no laboratório, ou ainda em espaços não 

formais. A motivação inicial será construir um modelo em argila, comparando com as 

estruturas presentes no modelo do livro ou outro modelo disponibilizado. O espaço 

para construção, reflexão, pesquisa sobre as bactérias estará presente no 

planejamento do professor. 

 

               Foto 1 Modelo Bactéria isolada  M. T. Ribeiro. 

 

   

Foto 2  Modelo Colonia Bacterias -  Autor M.T. Ribeiro. 

 

Na produção deste material será valorizada a produção e o diálogo do aluno 

com o professor e demais colegas, mediante a exploração das estruturas presentes 

no modelo, reproduzindo o modelo descrito pelos estudos já desenvolvidos. A 

produção de modelos poderá ajudar substancialmente na aprendizagem do 

conteúdo sobre bactérias no Ensino Médio de maneira significativa permitindo que 

estes ao compreenderem possam transpor ao cotidiano no qual este está inserido. 



Compreendendo as especificidades das bactérias com reflexão após os 

vídeos e aulas práticas em laboratório os alunos terão maior retenção do 

conhecimento eliminando parcialmente os problemas apontados no texto desta 

unidade sobre o problema dos alunos atualmente que passam de uma série para 

outra “sem os pré-requisitos necessários para acompanhar a série seguinte” e sem 

compreenderem o que aprenderam nas aulas.  

 

4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

  Ao optar pela linha de estudo Análise e Produção de Recursos Didáticos para 

o Ensino de Ciências, para desenvolver este trabalho inicialmente foi feita uma 

Pesquisa Bibliográfica, sobre a inserção de aulas experimentais no ensino de 

ciências, mais especificamente aulas denominadas de práticas em laboratório.  

  Durante a implementação do projeto de intervenção irei: Diagnosticar os pré-

requisitos dos alunos ao abordar o conteúdo, com questões que envolvam situações 

do cotidiano; Analisar o papel da experiência no ensino de biologia, experimentos 

que auxiliam na retenção dos conteúdos trabalhados; Ensinar os alunos a interpretar 

imagens de estruturas apresentadas tanto ao microscópio, quanto as apresentadas 

em CD ou no livro didático, e associam aos conteúdos trabalhados em sala. 

  Ainda propor que os alunos desenvolvam modelos e identifiquem as 

construções de significados desenvolvidos por estes, mobilizando assim, a retenção 

de conhecimentos dos alunos por meio das respostas  as questões aplicadas no 

início das atividades e no final.  
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