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Resumo: 
 

 A dicotomia entre teoria e prática do 
conteúdo escolar é histórica na educação 
brasileira devido a diversos fatores da nossa 
própria sociedade. Dessa forma, o processo 
de ensino e aprendizagem fica comprometido 
e o aluno pode ser prejudicado. Porém, o 
ensino por investigação tem sido uma 
estratégia que visa a aproximar os alunos da 
produção de conhecimentos científicos e, por 
conseguinte, sua compreensão. Nessa 
perspectiva de ensino, o aluno é concebido 
como o sujeito de sua aprendizagem, o que 
requer do professor a organização de 
situações de aprendizagem que possibilitem a 
participação, execução e resoluções de 
situações-problema pelo aluno, sob sua 
orientação. O presente caderno objetiva 
desenvolver o ensino de Biologia na 
perspectiva do Ensino por Investigação, para 
despertar maior envolvimento e compreensão 
dos conhecimentos biológicos sobre o Reino 
Fungi, com alunos do segundo ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Governador 
Adolpho de Oliveira Franco – EFMP, da 
cidade de Astorga – PR. Para tanto, este 
caderno pedagógico é composto por seis 
unidades: “Processo de decomposição”; 
“Classificação do Reino Fungi”; 
“Características morfofisiológicas”, 
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“Importância alimentar”, “Importância médica” 
e “Relações ecológicas”. Deste modo, 
apresenta sugestões de atividades 
investigativas a serem desenvolvidas no 
segundo ano do Ensino Médio.  
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INTRODUÇÃO 
 

A programação do conteúdo de Biologia para o segundo ano do ensino médio 

apresenta o estudo da biodiversidade, com a sistemática, a anatomia, a fisiologia e a 

importância para o ambiente e os seres vivos em geral. Os conhecimentos se 

ramificam, englobando os mais variados conceitos sobre o conteúdo curricular. Daí a 

necessidade de o professor organizar as situações de ensino. 

Azevedo (2010) comenta que pesquisas recentes apontam, de modo geral, 

que a visão distorcida de Ciências por parte dos alunos é decorrente de atividades 

separadas das resoluções de problemas. Isto é, a experiência apresentada pelos 

profissionais da educação no ensino de Ciências demonstra a grande dificuldade, 

ainda presente na maioria das escolas do país, para o enfrentamento da dicotomia 

entre teoria e prática no ensino de Biologia. 

Independentemente dos vários movimentos históricos, na colocação de 

Rodrigues e Borges (2008) para ocorrer a construção do conhecimento é preciso 

não só da relação entre o sujeito cognoscente e o objeto de estudo, mas sim do 

envolvimento do sujeito, o objeto e o estado do conhecimento, ou seja, o coletivo de 

pensamento da comunidade científica deve ser levado em consideração. 

A educação científica é apresentada na história de forma conflitante em 

relação a diversos conceitos, como por exemplo, o significado de ensinar Ciências 

por investigação e sobre sua implementação em sala de aula. A ideia de ensinar 

Ciências por investigação sofreu várias mudanças desde seu surgimento até o 

consenso em que o ensino por investigação é utilizado como conteúdo e 

metodologia de ensino (MUNFORD; LIMA, 2008; RODRIGUES; BORGES, 2008; 

ZOMPERO; LABURÚ, 2010). 

No artigo publicado por Zompero e Laburú (2010), observa-se que atualmente 

a investigação é utilizada no ensino para desenvolver habilidades cognitivas, 

realização de procedimentos, elaboração de hipóteses, anotações e análises de 

dados, bem como desenvolver a capacidade de argumentação pelos alunos. 

Segundo Andrade e Oliveira (2011), o ensino por investigação favorece a 

aproximação dos aspectos conceituais das disciplinas de Ciências e Biologia, 

considerando os conceitos prévios que os alunos trazem de seu cotidiano por meio 

de problematizações. Também estabelece uma ampla interação entre professor e 
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aluno, sendo que o primeiro utiliza de sua experiência para orientar e questionar, 

permitindo a progressiva construção de conceitos pelos estudantes. 

Não obstante, o ensino de Ciências por investigação não é comum nas 

escolas do nosso estado, mas é uma perspectiva de ensino e aprendizagem 

possível de ser aplicada e divulgada. Nesse trabalho é entendido como uma 

estratégia de ensino e aprendizagem na qual o aluno é o centro das atenções na 

participação, execução e resolução de situações-problema, com a orientação do 

professor (AZEVEDO, 2010). 

Buscando uma tentativa para diminuir essas diferenças, elencamos o ensino 

de Ciências por investigação, que preza o desenvolvimento da autonomia do 

indivíduo de forma orientada pelo professor, seguindo etapas que aproximam a 

teoria da prática tanto no âmbito escolar como nas produções de conhecimentos 

científicos específicos. Utilizando situações-problema podemos trabalhar 

observações, levantamento de hipóteses, realizações de experimentos, coletas e 

análises de dados, alcançando conclusões referentes aos objetivos propostos para 

despertar as participações e construções dos conhecimentos científicos pelos 

alunos. A esse respeito, Azevedo (2010, p. 21) comenta: 
Para que uma atividade possa ser considerada uma atividade de 
investigação, a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de 
manipulação ou observação, ela deve também conter características de um 
trabalho científico: o aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará 
ao seu trabalho as características da uma investigação científica. 
 

O ensino de Ciências por investigação requer os conhecimentos prévios dos 

alunos mediante questões dialogadas para promover o conflito cognitivo no 

processo de ensino e aprendizagem utilizando situações-problema, resultando na 

construção do conhecimento pelo aluno. Porém, para a aplicação dessa perspectiva 

de ensino, tanto o professor como os alunos precisam de uma mudança de postura 

e atitude em relação à forma clássica de processo de ensino e aprendizagem na 

qual a ação é dominada pelo professor e o aluno é mero espectador. 

De acordo com Azevedo (2010, p. 25 - 32) são várias as atividades que 

podem ser encaradas como problemas a serem resolvidos em sala de aula na 

perspectiva do ensino de Ciências por Investigação: 

 Demonstrações investigativas: são demonstrações experimentais com o 

objetivo de ilustrar uma teoria ou fenômeno, que partem da apresentação de 

um problema ou fenômeno a ser investigado; 
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 Laboratório aberto: atividade que busca a solução de uma questão que será 

respondida por uma experiência. Pode apresentar basicamente seis 

momentos: proposta do problema; levantamento de hipóteses; elaboração do 

plano de trabalho; montagem do arranjo experimental e coleta de dados; 

análise dos dados e conclusão; 

 Questões abertas: são questões propostas aos alunos relacionadas a fatos do 

seu dia a dia, cujas explicações estão ligadas a conceitos trabalhados em 

aulas anteriores; 

 Problemas abertos: são situações-problema apresentadas aos alunos, nas 

quais se discute desde as condições de contorno até as possíveis soluções 

para a situação apresentada. O problema aberto deve levar à matematização 

dos resultados. 

O conteúdo disciplinar referente ao Reino Fungi é amplo, com suas 

características morfológicas, fisiológicas, proposta de classificação, importância 

médica, ambiental e alimentar. Assim, organizamos o caderno pedagógico utilizando 

as atividades investigativas indicadas por Azevedo (2010). 

As Diretrizes Curriculares da Rede Pública De Educação Básica do Estado do 

Paraná de Biologia (PARANÁ, 2008), propõem os seguintes conteúdos 

estruturantes: organização dos seres vivos; mecanismos biológicos; biodiversidade e 

manipulação genética. Eles são interdependentes e não devem ser seriados nem 

hierarquizados. Dessa forma, utilizaremos, na implementação do projeto, as 

atividades do ensino de Biologia por investigação, abrangendo os conteúdos 

estruturantes de Biologia, no desenvolvimento do conteúdo específico sobre o Reino 

Fungi. Assim, acreditamos aproximar a teoria com situações do cotidiano e favorecer 

maior envolvimento e compreensão de conceitos biológicos pelos alunos.  

Para tanto, este caderno pedagógico é composto por seis unidades: 

“Processo de decomposição”; “Classificação do Reino Fungi”; “Características 

morfofisiológicas”, “Importância alimentar”, “Importância médica” e “Relações 

ecológicas”. Assim contendo sugestões de atividades investigativas a serem 

desenvolvidas no segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Governador 

Adolpho de Oliveira Franco em Astorga – PR. 
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Tema: OS FUNGOS 

Conteúdo: PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO 
Questão norteadora: POR QUE OS ALIMENTOS ESTRAGAM? O QUE ACONTECE COM A 

MATÉRIA ORGÂNICA? 

Objetivos:  

 Envolver os alunos nas etapas de estudo do processo de decomposição da 

matéria orgânica pelos Fungos; 

 Utilizar o estudo do processo de decomposição como base  do 

desenvolvimento de outras unidades; 

 Relacionar a forma de nutrição dos fungos com a decomposição da matéria 

orgânica; 

 Constatar a importância da reciclagem da matéria no ambiente; 

 Desenvolver a atividade investigativa do laboratório aberto com os alunos. 

Material: 

 Potes transparentes com tampas e limpos; 

 Porções de alimentos; 

 Imagens demonstrando ações dos fungos no ambiente para visualização na 

TV Multimídia; 

 Acesso à internet; 

 Máquinas fotográficas, filmadoras e outros materiais para registros escritos. 

 
Justificativa: 

O estudo das etapas do processo de decomposição da matéria orgânica é um 

excelente ponto de partida para o estudo dos Fungos. Com ele podemos iniciar o 

desenvolvimento dessa temática. No processo de decomposição ocorre a ação de 

diversos organismos como bactérias, protozoários, fungos e animais. 

Esses seres que utilizam os corpos dos organismos mortos e/ou partes 

perdidas pelos seres vivos (penas, folhas, pelos, fezes, urina etc.) para sua 

sobrevivência, são chamados de decompositores. Eles decompõem a matéria 

orgânica e devolvem para o ambiente substâncias úteis para as plantas como água, 

gás carbônico e compostos nitrogenados.  
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Os decompositores têm um papel importante na natureza, pois são eles os 

responsáveis pela transformação da matéria orgânica em substâncias que serão 

reutilizadas por outros organismos, isto é, pela reciclagem da matéria orgânica. 

Para iniciar essa unidade, faz-se necessário organizar as atividades com 

aproximadamente um mês de antecedência do conteúdo específico Reino Fungi. 

Como normalmente os conteúdos que precedem os fungos são os estudos das 

bactérias e dos protozoários, é possível conciliar a atividade proposta. 

Com o acompanhamento das etapas do processo de decomposição pela 

atividade investigativa laboratório aberto é possível propiciar a aproximação da 

teoria com a prática, de forma que a problematização seja superada. 

O laboratório aberto é uma atividade que busca a solução de uma questão 

que será respondida por uma experiência. Pode apresentar basicamente seis 

momentos: proposta do problema; levantamento de hipóteses; elaboração do plano 

de trabalho; montagem do arranjo experimental e coleta de dados; análise dos 

dados e conclusão (AZEVEDO, 2010). 

 

Desenvolvimento: 

 
1º momento: 

Iniciar um diálogo com os alunos sobre alimentos preferidos, propiciar a 

manifestação aleatória de todos eles. Sugerir a organização de um café da manhã 

coletivo. 

Para isso, formar grupos com mais ou menos quatro alunos. As equipes 

decidirão o cardápio e como prepará-lo. Durante a realização da receita escolhida 

por cada grupo, na casa de algum deles, deve ocorrer o registro de forma visual 

(fotos e/ou filmagens) e escrita (receita com ingredientes e modo de preparo). 

 

2º momento: 

Em uma data previamente estabelecida, todos os grupos devem trazer a 

receita que foi preparada para o café coletivo e um pote ou recipiente limpo, 

transparente e com tampa.  

Após coordenar o arranjo da mesa com os alimentos e utensílios, levantar 

uma situação-problema por meio do seguinte questionamento: 

 Os alimentos estragam. Por que eles estragam? Como eles estragam? 
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Favorecer a explanação oral das ideias dos alunos sobre a provocação. 

Sugerir a cada equipe a retirada de uma pequena porção do alimento que foi 

preparado e colocá-la no pote ou recipiente, fechar e etiquetar com data e 

identificação do grupo. 

 

3º momento: 

Provocar os alunos no sentido de como desenvolver uma atividade 

experimental com esse material reservado. 

- O que podemos fazer com esse pedaço de comida? 

- Como devemos proceder para observar alguma alteração no material? 

- Em qual local devemos deixá-lo? 

- De que forma registramos os acontecimentos? 

Esquematizar os comentários dos alunos em observações e registros 

semanais da porção reservada. Demonstrar a necessidade de um primeiro registro 

para utilizá-lo como padrão de referência. 

Cada equipe decide como será o seu registro semanal. Por meios visuais 

(fotos, filmagens, desenhos) e escritos. 

De preferência que o pote fique na escola em um local apropriado, como por 

exemplo, no Laboratório de Biologia.  

 

4º momento: 

Durante as semanas de observações e registros, levantar com os alunos 

alguns pontos sobre os acontecimentos: 

 O que está acontecendo com os alimentos no pote? De que forma isso 

ocorre?  

 Há organismos envolvidos? Quais seriam eles? Como identificá-los? 

 As condições de temperatura, umidade e luminosidade são sempre as 

mesmas? 

Cabe ao professor dirigir as atividades de forma provocativa, mas sem 

interferência direta. Essa estratégia de investigação com o material escolhido, deve 

perdurar por toda a implementação. 

 

5º momento: 
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Retomar o material de observação do processo de decomposição (potes com 

alimentos em decomposição) com questões-problema: 

 O que aconteceu com o alimento dentro dos potes pode acontecer também 

no ambiente? 

 A matéria degradada por esses e outros tipos de seres vivos tem grande 

importância na natureza. Por quê? 

 O que significa “reciclagem da matéria no ambiente”? Quais são os pontos 

positivos e negativos desse fenômeno? 

Cada grupo deve discutir e registrar suas respostas de forma escrita. 

Mostrar imagens diversificadas de fungos e suas ações no ambiente na TV 

Multimídia, com exposições dialogadas para mediar a amplificação dos 

acontecimentos no material reservado ao ambiente geral. 

 Mediar as discussões e reflexões das equipes para a sistematização escrita 

do conhecimento específico gerado a partir das atividades investigativas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lembrete: 
 

Utilizar uma amostra do material observado durante as semanas que se 

passarem para a caracterização morfofisiológica em outras unidades 

programadas (Classificação e características morfofisiológicas dos fungos). 
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Tema: OS FUNGOS 

Conteúdo: CLASSIFICAÇÃO DO REINO FUNGI 
Questão norteadora: HÁ DIFERENÇAS ENTRE OS FUNGOS?  

Objetivos:   

 Demonstrar a grande diversidade de espécies de fungos no ambiente; 

 Verificar a necessidade de uma forma de organização para o estudo 

sistemático dos seres vivos; 

 Identificar algumas etapas do estudo de classificação do Reino Fungi; 

 Aplicar a atividade investigativa tipo questões abertas com os alunos. 

Material: 

 Agendamento e autorização para a visita orientada ao Bosque Municipal; 

 Acesso à internet; 

 Máquinas fotográficas, filmadoras e outros materiais para registros escritos. 

 
Justificativa: 

Na disciplina de Biologia a ocorrência do estudo dos diversos tipos de seres 

vivos é proeminente, principalmente no conteúdo curricular referente ao segundo 

ano do Ensino Médio. Dessa forma, a observação orientada e os registros 

adequados instigam os alunos a refletirem sobre a necessidade de um estudo 

sistematizado, relacionado à organização dos seres vivos para conhecimento e 

estudos específicos. 

A mudança do local de estudo cotidiano (escola) para um ambiente natural e 

integrado ao nosso município (bosque) é uma oportunidade privilegiada para uma 

atividade exploratória de observações e registros sobre os vários tipos de fungos 

nesse ambiente. 

As questões abertas são atividades investigativas, na qual questões são 

propostas aos alunos relacionadas a fatos do seu dia a dia, as explicações estão 

ligadas a conceitos trabalhados em aulas anteriores (AZEVEDO, 2010). 

 
Desenvolvimento: 
1º momento: 

De uma forma dinâmica e instigadora levantar com os alunos o que eles 

sabem sobre a aparência dos fungos ou onde encontrá-los no ambiente. 
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- Como pode ser um fungo? 

- Qual a aparência dos fungos? 

- Onde podemos encontrá-los? 

- Quais as diferenças entre os fungos? 

Registrar as respostas no quadro de giz de forma esquemática. 

 

2º momento: 

Analisar o registro esquemático com os alunos e propor um desafio: 

 Será possível visualizar e registrar vários tipos diferentes de fungos em um 

ambiente natural? É possível verificar tal situação? Como? 

Ouvir as explanações dos alunos. 

 

3º momento: 

Proporcionar meios para a coleta de dados pelos alunos por meio de uma 

visita orientada ao Bosque Municipal da cidade. Com agendamento em contraturno 

e autorização dos adultos responsáveis pelos adolescentes. 

 

4º momento: 

Explicar como deve ser a visita ao ambiente natural, para manter a 

preservação do local. Pedir para os alunos, em grupos, registrarem de forma visual 

(fotos ou desenhos) e escrita o que eles considerarem como fungos, como também 

as condições do ambiente em que eles se encontram. 

 

5º momento: 

Na escola as equipes devem organizar e comparar o material registrado com 

imagens e textos representados no livro didático, para uma primeira averiguação do 

conceito inicial referente aos fungos. Outras fontes de pesquisa podem ser utilizadas 

como literatura específica impressa ou digitalizada disponível na internet. 

 

6º momento: 

Lançar mais um desafio, agora relacionado à classificação: 

 Para melhor estudar ou aprimorar os conhecimentos científicos a organização 

sistematizada é importante? Como vocês podem classificar os diversos tipos 
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de fungos registrados? E os outros tipos existentes, mas que não foram 

visualizados? 

Pedir um registro escrito sobre a discussão do grupo referente à colocação 

anterior. Contrastar oralmente os registros dos grupos sobre a questão de 

classificação dos fungos. 

 

7º momento: 

Determinar que cada equipe classifique, dentro do que é possível, os registros 

dos fungos visualizados na visita orientada no Bosque Municipal, e o do pote da 

unidade de “processo de decomposição”. 

 Os grupos devem construir um texto explanando as facilidades e dificuldades 

em executar essa atividade de classificação. O professor coordena a exposição 

dialogada de cada equipe após o término do trabalho.  

Ao final da atividade o professor deverá realizar as correções necessárias 

referentes à classificação dos fungos. 
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Tema: OS FUNGOS 

Conteúdo: CARACTERÍSTICAS MORFOFISIOLÓGICAS 
Questão norteadora: COMO OS FUNGOS SOBREVIVEM?  

Objetivos:   

 Definir as características morfofisiológicas básicas de reconhecimento de um 

fungo; 

 Verificar as principais etapas de desenvolvimento de tipos diferentes de 

fungos; 

 Relatar as formas de reprodução de alguns fungos modelos; 

 Provocar a atenção do aluno para aplicar o conhecimento científico, gerando 

conflitos cognitivos pela exposição dialogada. 

Material: 

 Lupa, microscópio, lâmina e lamínula; 

 Diferentes tipos de fungos; 

 Imagens das características morfológicas e de reprodução de fungos modelos 

para visualização na TV Multimídia; 

 Texto do conteúdo em questão do livro didático de biologia adotado pelos 

professores da escola. 

 
Justificativa: 

Devido à grande diversidade biológica, faz-se necessário o estudo das 

características morfofisiológicas básicas de reconhecimento dos mais variados tipos 

de seres vivos. Para os fungos isso não é diferente, os alunos precisam de um 

embasamento científico para formalizar seu conhecimento.  

Utilizando-se da exposição dialogada e problematização do conteúdo 

específico, o aluno empregará suas informações de forma a torná-las conhecimento 

aplicável.  

 

Desenvolvimento: 
 

1º momento: 

Iniciar com questionamentos do tipo: 
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 É possível visualizar uma porção do material que está no pote de observação 

do “processo de decomposição” no microscópio? 

 Como isso pode ser feito? 

 O que pode ser identificado? 

 A estrutura celular do fungo pode ser visualizada? 

 Com que ela pode se parecer? 

Discutir essas questões com a sala e provocar a verificação da resposta. 

 

2º momento: 

Estabelecer com as equipes a forma de preparo e visualização microscópica 

do material do pote de observação do “processo de decomposição”. Revisar o modo 

de preparo da lâmina e do uso do microscópio, se necessário. 

Cada grupo deve fazer um registro visual (desenho) e escrito do que está 

observando no campo visual do aparelho com a orientação do professor. 

 

3º momento: 

Ilustrar diversos tipos de fungos e suas características principais 

morfofisiológicas por imagens visualizadas na TV Multimídia; por meio da exposição 

dialogada comparar o que os alunos observarão e registrarão até o momento.  

Demonstrar algumas particularidades entre grupos de fungos e as formas de 

reprodução. 

 

4º momento: 

Utilizar o livro didático como apoio sistematizado do conteúdo específico para 

o aluno consultar, se for necessário, na execução de algumas questões de revisão 

por escrito. 

- Analise o material sobre a célula fúngica e aponte suas características particulares. 

- Quais condições básicas um fungo precisa ter para se propagar no ambiente? 

- Sistematize os principais modelos de reprodução dos fungos estudados. 
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5º momento: 

Empregar as respostadas fornecidas pelos alunos numa discussão ampla 

com a turma toda, para alcançar um consenso. Esquematizar um texto coletivo para 

validar o conhecimento científico assimilado. 
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Tema: OS FUNGOS 

Conteúdo: IMPORTÂNCIA ALIMENTAR  
Questões norteadoras: PODEMOS OU NÃO USAR OS FUNGOS NA ALIMENTAÇÃO? 
Objetivos:  

 Apontar as diversas ações dos fungos na alimentação; 

 Revisar o processo de fermentação; 

 Relacionar os benefícios e malefícios dos fungos na indústria de alimentos e 

bebidas, bem como na produção de combustível etanol; 

 Validar a atividade investigativa identificada como demonstrações 

investigativas na comunidade. 

Material: 

 Receita por escrito do cardápio escolhido pelos grupos na unidade “processo 

de decomposição”; 

 Fermento biológico fresco, fermento químico, vidraria tipo tubo de ensaio, 

bexiga; 

 Microscópio, lâmina e lamínula; 

 Imagens de diversos pratos culinários que apresentem fungos como 

ingredientes para visualização na TV Multimídia;  

 Máquinas fotográficas, filmadoras e outros materiais para registros escritos. 

 

Justificativa: 

O conhecimento científico escolar deve ser aplicado na vida do aluno ou na 

comunidade na qual ele está inserido, assim é possível ocorrer à aprendizagem 

significativa promovendo a mudança de atitude no indivíduo e na sociedade como 

um todo. 

A utilização de alguns tipos de fungos na alimentação é mais comum do que 

os alunos pensam, o uso na produção de determinadas bebidas e na produção do 

etanol são importantíssimos para a sociedade. 

As demonstrações investigativas são demonstrações experimentais com o 

objetivo de ilustrar uma teoria ou fenômeno, que partem da apresentação de um 

problema ou fenômeno a ser investigado (AZEVEDO, 2010). 
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Desenvolvimento: 

1º momento: 

Orientar a leitura e discussão da receita utilizada no preparo do café da 

manhã coletivo nos respectivos grupos de alunos. 

- Verifiquem os ingredientes. 

- Tem algum ingrediente que pode ser classificado como fungo? 

- Sendo a resposta da pergunta anterior positiva, por que esse ingrediente é 

necessário na receita? 

Cada equipe deve registrar por escrito suas respostas. O professor direciona 

a narração de cada grupo no contexto da sala de aula utilizando a exposição 

dialogada. 

 

2º momento: 

Preparar a demonstração investigativa do experimento de fermentação com o 

fermento biológico e o fermento químico. Provocar os alunos com as seguintes 

questões: 

 Qual a função do fermento na receita? 

 Os fermentos utilizados nas receitas têm a mesma composição? 

 O fermento químico e o fermento biológico agem da mesma forma? 

 O fermento biológico recebe este nome por qual motivo? 

 Usando uma amostra de cada tipo de fermento o que é possível observar no 

microscópio? Ilustre por meio de um desenho e identifique as estruturas do 

material observado. 

 

 

 

                 

             Fermento biológico                       Fermento químico 

 

Os grupos de alunos devem realizar os experimentos guiados pelo professor, 

por meio de colocações orais instigantes e registros escritos. 
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3º momento: 

Utilizar imagens na TV Multimídia de diversas receitas que apresentam 

fungos como ingredientes. 

- Sugerir aos alunos que os indiquem oralmente.  

Mediar a explanação dos alunos, com as imagens visualizadas e as receitas 

que eles produziram. 

Dirigir a reflexão das equipes sobre a importância dos fungos em nossa 

alimentação, bem como das bebidas que são produzidas pelo processo de 

fermentação fúngica. 

- Existem bebidas que são produzidas a partir do processo de fermentação de 

alguns tipos de fungos. Quais são elas? Como será que isso ocorre? 

Questionar os alunos sobre outros usos do processo de fermentação na 

indústria: 

 O processo de fermentação fúngica é usado somente na produção de 

alimentos como nas receitas que discutimos? 

 Qual o combustível utilizado no veículo que sua família possui? Esse 

combustível é produzido a partir do processo de fermentação das leveduras? 

Para melhor entendimento do conteúdo científico, revisar com os alunos o 

processo de fermentação trabalhado no primeiro ano do Ensino Médio, utilizando do 

livro didático adotado pelos professores da escola. 
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Tema: OS FUNGOS 

Conteúdo: IMPORTÂNCIA MÉDICA 
Questões norteadoras: DOENÇAS CAUSADAS POR FUNGOS É UMA QUESTÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA? 
Objetivos:  

 Identificar diversas doenças causadas por fungos; 

 Descrever os sintomas e formas de transmissões de várias doenças 

conhecidas por micoses; 

 Comparar entre as doenças as formas de tratamentos e profilaxias; 

 Valorizar o histórico do estudo científico nas realizações de pesquisas. 

 Empregar atividade investigativa questões abertas e exposições dialogadas. 

Material: 

 Vídeo documentário sobre micoses em formato compatível para assistir na TV 

Multimídia; 

 Imagens de diversas doenças causadas por fungos para visualização na TV 

Multimídia; 

 Máquinas fotográficas, filmadoras e outros materiais para registros escritos. 

 

Justificativa: 

Experimentar a sua própria ação no ambiente de forma positiva gerando 

mudanças coerentes nas atividades cotidianas valoriza o processo de ensino e 

aprendizagem do aluno. 

Os seres humanos são alvos de diversos parasitas, várias espécies de fungos 

atuam dessa forma. Os esporos produzidos por eles dispersam facilmente pelo ar, 

pela água, pelo solo, etc.  

O calor e umidade são excelentes para o desenvolvimento dos fungos. Temos 

que tomar cuidado com nossa higiene pessoal, nossas roupas e principalmente 

nossos calçados.  

Os jovens adolescentes precisam de conhecimentos científicos aplicados às 

suas atividades cotidianas para prevenção de doenças como as micoses cutâneas. 

Também é necessário observar a importância do uso adequado do medicamento 

antibiótico. 
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Pelas questões de problematização e a visualização do documentário, é 

possível propor uma atividade interativa com os alunos, utilizando-se das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).  

 

Desenvolvimento: 

 
1º momento: 

Antes de assistir a um documentário sobre micoses na TV multimídia, fazer 

algumas indagações aos alunos sobre doenças causadas por fungos: 

 O que são micoses? 

 Existem vários tipos? 

 Vocês sabem dizer se já tiveram micoses? 

 Como pode ser a propagação dessas doenças? 

 Existem formas de tratamentos e prevenções das micoses? 

Propor às equipes o seguinte desafio: 

 Existem várias doenças causadas por fungos. Vamos pesquisar quais são? 

Com o material pesquisado pelos grupos, coordenar um trabalho escrito 

sobre as doenças causadas por fungos. 

- Nome do organismo causador da doença. 

- Sintomas, forma de transmissão, tratamento e profilaxia do tipo de micose. 

 

2º momento: 

Organizar a apresentação das equipes sobre o trabalho das doenças 

causadas por fungos, mediar às colocações de forma dialogada. Durante a 

apresentação de cada grupo, os demais alunos completarão uma tabela de 

informações, conforme o exemplo a seguir: 

 

Doença     

Organismo causador     

Sintomas     

Formas de transmissão     

Tratamento e profilaxia     
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Compor coletivamente as principais formas profiláticas pela reflexão do 

conteúdo apresentado pelos grupos. 

Ilustrar com algumas imagens na TV Multimídia organismos afetados por 

fungos parasitas causadores de doenças. 

 

3º momento: 

Coordenar algumas questões aos alunos sobre antibióticos: 

 Vocês já tomaram medicamentos chamados antibióticos? 

 Sendo a resposta anterior positiva, para quais doenças vocês usaram esse 

tipo de medicamento? 

 Para comprar antibióticos na farmácia é necessário a apresentação da receita 

médica. Sabem por que isso ocorre? 

 Essa exigência sobre a apresentação da receita médica sempre foi assim? 

 Qual a utilidade dos antibióticos? Como eles foram descobertos? 

Orientar os grupos de alunos para que procurem, selecionem e tragam textos 

e imagens na internet sobre as bactérias X os fungos X os antibióticos. 

- Os antibióticos são medicamentos que atacam quais tipos de micro-organismos? 

- Qual a relação que existe entre os fungos, as bactérias e os antibióticos? 

- Como os antibióticos foram descobertos? Quais foram as consequências desse 

evento para a sociedade na época? 

- Atualmente, o governo estabeleceu a venda de antibióticos somente com a 

apresentação da receita médica. Por que isso foi necessário? Por que é tão 

importante não utilizar antibióticos sem orientação adequada do médico? 

Organizar uma explanação dos grupos sobre o material adquirido na forma de 

mesa redonda. Após esse momento, os grupos deverão compor uma síntese textual 

do assunto discutido. 

  

 

 

 

 

 
 

 



26 
 

Tema: OS FUNGOS 

Conteúdo: RELAÇÕES ECOLÓGICAS  
Questões norteadoras: Que relações existem entre os fungos e os demais seres 

vivos?  
Objetivos:  

 Promover o entendimento da integração dos fungos com outros seres vivos 

de forma harmônica; 

 Identificar as características morfofisiológicas dos liquens e das micorrizas; 

 Interpretar a importância dessas relações para o ambiente.  

Material: 

 Jardim da escola; 

 Imagens de liquens e de micorrizas para visualização na TV Multimídia; 

 Máquinas fotográficas, filmadoras e outros materiais para registros escritos. 

  

Justificativa: 

Alguns tipos de fungos interagem positivamente com outros organismos 

promovendo uma integração essencial ao ambiente natural. 

O conhecimento e a preservação do ambiente caminham juntos com a 

necessidade de sobrevivência dos seres humanos e os demais seres vivos. 

Quanto mais consciência nossos alunos tiverem sobre as formas adequadas 

de relações, mais teremos chances de superar os problemas ambientais. 

Conhecer o ambiente biológico da escola é uma estratégia conciliadora em 

termos dos cuidados e preservação do próprio local. Assim, utilizando-se uma 

caminhada pedagógica no jardim da escola e imagens comparativas, podemos 

desenvolver dinamicamente o conteúdo científico esperado. 

 

Desenvolvimento: 
 
1º momento: 

Propor aos alunos uma caminhada no jardim da escola para observação 

geral. Fazer algumas questões, como exemplos: 

 Qual é a quantidade de vegetais que existem no jardim? 

 Nesse jardim há vários os tipos de plantas? Elas são pequenas ou grandes? 
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 Comparando os caules de várias plantas, vocês observam alguns seres 

semelhantes sobre eles?  

Com essas observações realizadas, o professor coordena uma discussão 

coletiva. 

 

2º momento: 

 Em sala de aula, utilizando diferentes imagens de liquens, trabalhar as 

características morfofisiológicas da interação dos fungos com as algas. Como 

também, sua importância no ambiente. 

 

3º momento:  

Preparação de duas imagens para visualização na TV Multimídia. Uma 

mostrando uma árvore somente com sua raiz dentro do solo e outra, de uma árvore 

com sua raiz dentro do solo com micorrizas, mas sem identificações. 

Pedir aos alunos que examinem as duas imagens, comparando semelhanças 

e diferenças. Orientá-los para realizarem os registros escritos dessas observações. 

 
4º momento: 

Relatar o que foi registrado pelos alunos na atividade do 3º momento. Após 

discussão da análise das duas imagens, introduzir o conteúdo sobre micorrizas. 

Trabalhar as características morfofisiológicas e importância no ambiente dessa 

interação dos fungos com as raízes das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Sugestão: 

Propor aos grupos o planejamento, a construção e a edição de um 

videoclipe com os registros visuais e escritos para concretizar e divulgar o 

conteúdo desenvolvido e assimilado, fechando todo o caderno pedagógico.  
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