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APRESENTAÇÃO 

 

 

A presente produção didático-pedagógica consiste em um Caderno Temático e é 

atividade integrante do projeto de intervenção pedagógica na escola propiciada pelo Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE em conjunto com a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa. Tem a orientação da Profª Drª Carla Cristine Kanunfre, professora associada do 

departamento de Biologia Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

A temática abordada é a Cronobiologia, a qual pode ser de grande ajuda no 

planejamento das atividades escolares e sociais, pois sabemos da existência de períodos do dia 

em que nosso rendimento é maior ou menor, por isso precisamos adequar nossos estudos e 

trabalhos aquele em que desempenhamos melhor nossas funções. Tal tema adquire fundamental 

relevância quando vai ao encontro de indivíduos que variam e/ou inverte turnos de trabalho e 

estudo. Portanto este projeto será aplicado com a participação voluntária dos alunos do 

CEEBJA-UEPG nos turnos diurno e noturno. A problematização desta produção é como o 

conhecimento da cronobiologia pode influenciar na melhoria do rendimento escolar e no 

trabalho, tendo o objetivo de tornar conhecida a cronobiologia seu uso na aprendizagem e bem 

estar. As ferramentas usadas na implementação do projeto, definida pela linha de estudo 

tecnologias e linguagens no ensino de Ciências, são: o Google Docs e Prezi explicados na 

sequência. 

Este caderno temático está divido em capítulos: no primeiro capítulos abordaremos o 

tema cronobiologia per se, suas influências no organismo, buscando fornecer estratégias que 

podem auxiliar a garantir o melhor desempenho escolar e social dos indivíduos. O segundo 

mostra as ferramentas usadas e como utilizá-las para a implementação na escola. 
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INTRODUÇÃO 

 

A área da biologia que estuda os ritmos biológicos denomina-se Cronobiologia. Meldau 

(2011), explica que o termo cronobiologia vem do grego crono=kronos, que significa tempo; 

bio=biós, significa vida e logia=logos significa estudo. Pode ser, portanto, definida como a 

ciência que estuda os ritmos biológicos. 

 Segundo (Duarte & Silva, 2012, p.54), “cronobiologia é a ciências que estuda os ritmos 

e os fenômenos bioquímicos de caráter periódico nos seres vivos”. Neste sentido, o 

funcionamento do nosso organismo tem um ritmo que quando quebrado pode levar a distúrbios 

emocionais e somáticos. De fato, nossos órgãos podem ser afetados por distúrbios hormonais, 

má alimentação, vida desregrada, troca de turno e horário de verão. Quando qualquer um desses 

fatos acontece o organismo precisa de um tempo para se adaptar que varia de dias a semanas. 

Cumpre ressaltar que vivenciamos uma sequência de acontecimentos desde o acordar 

até a hora de dormir que nos é ensinada durante a infância. É muito importante esse 

aprendizado, pois regulamos as funções do organismo com os horários de acordar, almoçar, 

jantar e dormir.   

 A cronobiologia contribui para o estudo da variação das funções biológicas, fisiológicas 

e comportamentais ao longo do dia. Gomes et al., (2008, p. 249) observaram em seus estudos 

que os trabalhadores e alunos respondem de maneira diferenciada a uma mesma situação de 

trabalho e sala de aula conforme o momento do dia. 

           Durante o sono nosso organismo interrompe o funcionamento de alguns sistemas ou os 

coloca num estado de lentidão, com a finalidade de recuperar-se do desgaste e estresse diário. 

Nesse tempo ocorrem reparos para a recuperação dos mesmos. Sendo, portanto, comum após 

uma noite mal dormida nos sentirmos cansados, não conseguimos nos concentrar direito, 

ficamos de mau humor, prejudicando com isso, nosso relacionamento no trabalho, em casa ou 

nos estudos. 

Na escola, sem dúvida nenhuma, o desempenho do aluno está relacionado ao seu 

cronotipo, sendo a cronobiologia tema fundamental a ser considerado. No capítulo 1 deste 

Caderno Pedagógico procuramos contextualizar o binômio cronobiologia e aprendizagem.   
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Destacamos que os indivíduos podem ser classificados de acordo com as variações 

individuais nos diversos ritmos biológicos, segundo suas características cronobiológicas 

(cronotipo), em matutinos, vespertinos e intermediários (indiferente). Assim conforme citam 

Duarte & Silva (2012, p.59) o conhecimento dos cronotipos pode ajudar a compreender e 

orientar os indivíduos na adequação do horário para o desenvolvimento de suas atividades 

sociais, tais como o estudo, trabalho e lazer, oportunizando assim, a obtenção de melhor 

aproveitamento, desempenho e produtividade nas atividades do cotidiano e a promoção da 

melhoria da qualidade de vida.  

Face ao exposto, este projeto será realizado com aproximadamente 70 alunos, de ambos 

os sexos, do ensino fundamental matriculados no Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos Ensino Fundamental Médio – UEPG, Ponta Grossa, Paraná e que estejam 

cursando a disciplina de ciências, turnos matutinos e noturno, no primeiro semestre de 2014.  

Uma sondagem inicial da rotina dos alunos será feita mediante conversa em sala de aula, 

bem como será comentado sobre o projeto a ser desenvolvido e da importância do tema 

cronobiologia para suas vidas. Neste momento os alunos serão convidados a participarem do 

projeto como voluntários. A conversa será norteada através do método de História Oral 

Temática, que permite um diálogo com os indivíduos envolvidos e, por conseguinte, envolve 

maior aproximação com suas vivências, com o cotidiano e com seus costumes, por meio de 

suas percepções.  

Para o acompanhamento da conversa todas as entrevistas obtidas serão gravadas e 

transcritas integralmente e analisadas de acordo com o roteiro delineado como instrumento para 

a técnica da História Oral Temática conforme descrito por Bruyne (1977, apud PIZZOLITO & 

STOPPA, 2012, p.85), todavia apenas 6 alunos dos 70 previstos terão suas 

conversas/entrevistas analisadas. O roteiro abordará os seguintes subtemas: obrigações 

pessoais; qualidade do sono; estado de cansaço, motivação, aspirações futura entre outras.  

Também neste primeiro encontro os alunos serão convidados a durante uma semana 

fazerem o registro da hora em que realizaram 15 atividades: levantar da cama, primeiro contato 

com uma pessoa, tomar líquido de manhã, tomar café da manhã, sair de casa, começar a 

trabalhar, almoçar, cochilar, jantar, fazer exercícios físicos, fazer um lanche, assistir programas 

de notícias à noite, assistir outros programas de televisão, voltar para casa, ir para a cama 

(ANEXO 1). Além disso, serão solicitados a registrarem a hora de duas outras atividades que 
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realizavam regularmente durante a semana, totalizando assim 17 atividades, conforme 

determina o protocolo de Monk et al., (1990) sendo determinado o índice de variação temporal 

das atividades da vida diária (SRM). Os resultados serão indicativos de menor regularidade na 

realização das atividades e acima desse, considerar-se-á que as atividades foram realizadas com 

maior regularidade.  

  Após essa coleta será aplicado o questionário traduzido para o português de HORNE, J. 

A; OSTBERG, O. A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in 

human circadian rhythms. (International Journal of Chronobiology, v.4, p. 97-110, 1976) e 

adaptado a população brasileira por Benedito-Silva (1990) (ANEXO II). 

Nele os alunos devem marcar a alternativa que mais se adapta a sua maneira de ser. As 

perguntas devem ser respondidas da forma mais honesta possível para que aja uma avaliação 

correta do seu cronotipo. Com a aplicação do Morningness-Eveningness Questionnaire o aluno 

terá uma pontuação, pois cada resposta tem um valor. Em seguida verifica-se na tabela qual é 

o seu cronotipo.  

A pontuação pode variar de 16-86. Pontuação de 41 e abaixo indicam "tipos 

vespertinos." Pontuação de 59 e acima indica "tipos matutinos". Pontuação entre 42-58, indicam 

"tipos intermediários".  

Tal questionário será preenchido individualmente no computador em um documento do 

Google Docs e salvo em uma pasta própria. Logo após ocorrerá a tabulação dos dados a ser 

anexada ao projeto. No capítulo 2 deste Caderno Pedagógico apresentaremos o Google Docs 

como ferramenta tecnológica para aprendizagem. 

Em seguida será exposto e explicado aos alunos sobre a cronobiologia, depois serão 

usados os computadores da escola para visita de sites que tratam do tema. Palestras e aulas 

expositivas, com o auxílio do multimídia, destacamos aqui o emprego do programa Prezi, 

também serão ministradas sobre o tema. No capítulo 2 deste Caderno Pedagógico mostraremos 

o Programa Prezi como ferramenta tecnológica para fazer apresentações.  

Como todos já saberão seu cronotipo os colocaremos a par das orientações necessárias 

para que cada um possa reestruturar seu cotidiano. Isso os ajudará a ter um melhor desempenho 

em suas atividades profissionais e estudantis. Os alunos serão convidados a juntamente com o 

professor a criar guia norteador das atividades diárias de acordo com seu cronotipo.  
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Cumpre ressaltar que as conversas a serem analisada pela técnica de História Oral 

Temática serão selecionadas por amostragem de conveniência, com base na classificação dos 

cronotipos, ou seja, matutinos e vespertinos, sendo 6 alunos por cronotipo, perfazendo dois 

grupos dentro de cada cronotipo, 1 aluno com a frequência de realização de atividade sociais 

(protocolo de Monk) ajustadas para o cronotipo e 1 aluno não ajustada.  

Depois de dois meses, o tema será retomado o assunto com alunos, com o objetivo de 

avaliar se a intervenção feita no sentido de tornar conhecido o tema cronobiologia e sua 

aplicabilidade, repercutiu na vida dos mesmos. Para verificar se houve alguma mudança em 

suas vidas sociais e estudantis, os alunos serão novamente convidados a participar de uma nova 

conversa igualmente norteada através do método de História Oral Temática, sendo abordados 

os mesmos temas já descritos acima, todavia será abordado novo item a reorganização diária 

baseada na reestruturação da rotina proposta reorganização e suas consequências, sendo que as 

conversas dos alunos que serão analisadas serão as mesmas previamente selecionadas por 

amostragem de conveniência.  

Neste mesmo sentido, o conceito (nota) e a frequência dos alunos, antes (segundo 

semestre de 2013) e depois (primeiro semestre de 2014) da intervenção, serão avaliados como 

um parâmetro de desempenho escolar. As possíveis correlações entre desempenho dos alunos 

(nota ou frequência) e a intervenção serão analisadas através do teste de correlação de Pearson. 

Em suma, destacamos que Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da 

educação básica destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os 

estudos no ensino fundamental e no ensino médio, sendo importante destacar a concepção 

ampliada de educação no sentido de não se limitar apenas à escolarização que nos é solicitada.  

Portanto, entendemos que a escola deve reconhecer os alunos como seres humanos 

como um todo, garantindo melhoria na qualidade de vida, informando-os sobre os preceitos 

básicos da cronobiologia que, por conseguinte, os afetam auxiliando-os a evitar o fracasso 

escolar. 
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CAPÍTULO I 

CRONOBIOLOGIA E APRENDIZAGEM: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 A cronobiologia procura explicar a necessidade do conhecimento dos hábitos 

comportamentais das pessoas, principalmente os adolescentes e sua relação com o aprendizado. 

Os jovens possuem um comportamento para hábitos mais noturnos e como consequência tem 

dificuldades de acordar de manhã. Também por causa disso as tarefas diárias ficam prejudicadas 

em suas realizações.   

 Duarte & Silva (2012 apud BENNETT et al, 2008, BURIN & STABILLE, 2002) nos 

falam a respeito da aprendizagem: 

Com relação ao complexo processo de aprendizagem, sabe-se que é resultado desses 

fatores: percepção, memória, controle e transformação da informação, e tem relação 

direta com as condições comportamentais. Assim interferências [...] podem ocorrer 

quando o aluno tem dispersão de atenção ou por redução de sua capacidade perceptiva. 

A diminuição do nível de atenção normalmente ocorre em indivíduos cansados física 

e/ou mentalmente, que apresentam privação do sono ou ciclo sono-vigília alterado. 

 

Uma preocupação crescente nas escolas entre professores, pais e alunos é o da 

aprendizagem, pois fica prejudicada, já que o aluno não consegue se concentrar durante as 

aulas. Comparando com a turma ele demora mais para entender a matéria, não consegue 

interpretar direito as questões das atividades, podendo ocasionar o abandono dos estudos. 

Novais, et al (2002, p. 77) demonstra sua preocupação com a aprendizagem e sobre o 

fato de não se usar a cronobiologia na organização escolar quando comenta: 

Ao observarmos o comportamento dos (as) adolescentes da 6 série, no período da 7 h 

às 11h30min, percebemos a dificuldade da maioria delas em manter-se atentos (as) às 

aulas. Em determinados momentos, fica notória a queda do rendimento escolar. Além 

disso, principalmente no horário de verão, verificamos que a frequência dos (as) 

alunos (as) diminui nos primeiros horários, sugerindo uma possível relação entre 

disposição física dos mesmos e seus horários escolares. 

 

Moreno et al (1997, p. 241) “propõe organizar as atividades escolares de modo a 

contemplar momentos de maior ou menor rendimento nas tarefas escolares”. Na faixa etária de 

10 a 12 anos os alunos não conseguem levantar cedo por sentirem sono mais tarde, por isso 

recomenda-se que o horário escolar seja no período da tarde. 
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Quando lemos o livro Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 1ª a 4ª séries – Ciências 

Naturais (1997, p.38) em sua divisão por blocos temáticos encontramos referência aos ritmos 

biológicos e a aprendizagem no seguinte trecho: “a temperatura e a pressão variam ao longo do 

dia, todos os dias. O mesmo ocorre com a atividade cerebral, (...) o corpo apresenta funções 

rítmicas, isto é, que se repetem com determinados intervalos de tempo”. 

Mais adiante no texto do mesmo PCN comenta que: 

Esses ritmos apresentam um padrão comum para a espécie humana, mas apresentam 

variações individuais. E esta é outra ideia extremamente importante a ser considerada 

no trabalho com os alunos: o corpo humano apresenta um padrão estrutural e funcional 

comum, que o identifica como espécie; mas cada corpo é único, o que o identifica 

como individualidade. Se há necessidades básicas gerais, há também necessidades 

individuais.  

 

 Portanto, vemos que a preocupação com o aprendizado e o comportamento dos alunos 

durante o período em que passa na sala de aula é antigo. O que falta é a pesquisa junto aos 

alunos relacionado ao período em que estudam e a organização escolar.  

  Alguns alunos trabalham no período noturno e estudam durante o dia. Pensando nesta 

situação e desejando esclarecê-los quanto aos problemas advindos dessa troca de horários para 

o sono reparador recorremos novamente a cronobiologia. 

 A cronobiologia é usada também para analisar os distúrbios ocasionados pelo trabalho 

em turnos ou à noite (TTN). Assim, de acordo com Monk (1988, apud MARQUES & MENNA-

BARRETO,1997, p. 243):  

as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em turnos centram-se basicamente em 

três áreas: a adaptação dos ritmos biológicos às inversões das fases de atividade e 

repouso, as perturbações do sono e os fatores domésticos e sociais. Essa tríade de 

fatores influenciaria fortemente a tolerância ao esquema temporal dos sistemas de 

turno de trabalho, especialmente aqueles que envolvem jornadas noturnas. 

 

 Quando há uma troca brusca do turno matutino para o noturno torna-se difícil a 

adaptação, pois está no sentido oposto ao que estava acostumado. O sistema circadiano é capaz 

de ajustar-se no máximo a uma mudança de 1 a 2 horas. O ideal é que possa trabalhar em 

sistema de rodízio, por exemplo, períodos de 22h às 6h, 6h a 14h e 2h a 10h, com isso se ganha 

um tempo a mais de sono (ARAUJO, 2007, p. 306). A idade também prejudica o trabalho em 

turnos já que a adaptação se torna mais demorada. 
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 Para Chaves (1995 apud REGIS FILHO, 1998): 

o trabalhador noturno não tem, em absoluto, seu ritmo circadiano invertido ou 

ampliado, mas sim, desestruturado, uma vez que, dadas as características do horário 

do turno, não são todas as noites que o trabalhador permanece acordado, assim como 

não são todos os dias que ele dorme: além disso, mesmo que a alteração temporal 

fosse completa, ou mesmo incompleta, mas constante, não seria possível abolir os 

demais sincronizadores externos1 aos quais está sujeito em decorrência de seu 

convívio social". 

 

 O TTN provoca segundo Araujo (2007, p. 307): “fadiga crônica, redução da atenção e 

concentração, distúrbios gastrointestinais, risco de ataque cardíaco, perturbação da vida familiar 

e social, acidentes e uso de medicação para dormir”. 

 Existem maneiras de amenizar os efeitos do TTN como por exemplo:  

 Evite turnos variados. Ir para a cama todo dia em horários diferentes é ainda muito 

pior. O seu organismo precisa de regras para dormir, comer, etc. A regularidade é 

importante para a manutenção do ritmo circadiano (de 24 horas) do organismo; 

 Alimente-se de forma equilibrada. Trabalhadores noturnos têm 40% mais chances 

de ter doenças digestivas. É importante consumir vegetais ricos em fibras, muitas 

frutas e pouca gordura. Também é preciso fazer as três principais refeições (café da 

manhã, almoço e jantar) em horários adaptados. Antes de dormir, deve-se ingerir uma 

refeição leve; 

 Quem dorme de dia tem sono mais curto e menos profundo que o noturno. Procure 

ambientes tranquilos e sem claridade para não afetar ainda mais o desenvolvimento 

do sono; 

 Deixar o quarto escuro ajuda a dormir melhor. Feche janelas e cortinas, mas 

mantenha o ambiente arejado. O calor também atrapalha o sono; 

 Use protetores de ouvidos por conta do barulho feito durante o dia; 

 Mesmo durante o dia, durma sem interrupções uma quantidade de horas mínima 

para o seu bem-estar — de seis a oito horas; 

 Evite tomar refrigerantes com cafeína, café, chá preto ou mate, tanto durante o 

trabalho noturno quanto antes de dormir; 

 Praticar exercícios físicos regulares, evitar o fumo e o álcool e manter o peso 

também são medidas importantes. 

 

 “As variações individuais nos diversos ritmos biológicos permitem classificar os 

indivíduos, segundo suas características cronobiológicas (cronotipo), em matutinos, 

vespertinos e intermediários (indiferente)” (DUARTE & SILVA, 2012, p. 58). 

Assim conforme o Duarte & Silva (2012, p.59) o conhecimento dos cronotipos pode 

ajudar a compreender e orientar os indivíduos na adequação do horário para o desenvolvimento 

de suas atividades sociais, tais como o estudo, trabalho e lazer, oportunizando assim, a obtenção 

                                                 
1 Sincronizadores externos são os ruídos domésticos, buzinas, barulho do telefone, conversas, etc. 
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de melhor aproveitamento, desempenho e produtividade nas atividades do cotidiano e a 

promoção da melhoria da qualidade de vida. 

Horne & Ostberg (1976, apud GOMES, MELO & PEREIRA, 2008, p. 253) são autores 

de um questionário usado para avaliar as diferenças na preferência pelos horários de sono e 

vigília que são: 

 Os matutinos que podem ser matutinos definitivos ou moderados. São mais ativos pela 

manhã e gostam de poucas obrigações noturnas, momentos em que manifestam cansaço 

e predisposição para o sono. Estes indivíduos dormem mais cedo, por volta das 22 horas 

e despertam também mais cedo por volta das 5-7 horas, estando em condições adequadas 

para o trabalho logo pela manhã, num nível de alerta muito bom. 

 Os vespertinos, que podem ser vespertinos definitivos e moderados. Essas pessoas 

dormem e acordam tarde, não dormem antes da meia noite e acordam apenas depois das 

9 horas da manhã. Nesses indivíduos o nível de alerta, bem como o desempenho, está 

mais desenvolvido no período da tarde ou noite. 

 Os indiferentes ou intermediários são aqueles para os quais é indiferente acordar ou 

dormir cedo ou tarde. Por possuírem maior flexibilidade de alocação dos horários de 

sono-vigília, podem realizar suas tarefas em qualquer período do dia. 

 

O estudo da cronobiologia e o aprendizado já são utilizados por pesquisadores há alguns 

anos.  

Finimundi et al (2008 e 2009, p. 1) são pesquisadores da UFRGS e fizeram um artigo 

sobre a relação entre ritmo circadiano e o rendimento escolar onde demonstraram que: 

com o aumento da idade (de 11 a 17 anos): i) estudantes matutinos, que apresentaram 

rendimento escolar significativamente superior no turno da manhã (quando mais 

jovens), passaram a apresentar rendimento escolar significativamente superior no 

turno da tarde (quando mais velhos); ii) a taxa de reprovação aumentou (com exceção 

dos estudantes matutinos que estudavam a tarde); iii) o predomínio de estudantes 

matutinos desapareceu. 

 

 

 Duarte & Silva (2012, p. 55 e p. 59) selecionou 23 acadêmicos regularmente 

matriculados no quarto semestre do curso de Ciências Biológicas da Unimep, campus Taquaral, 

na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo. Seu objetivo foi avaliar os diferentes cronotipos 

buscando entender o que podia comprometer o aprendizado acadêmico. 

 A conclusão de seu trabalho foi que: 

No quarto semestre do curso de Ciências Biológicas, observou-se que os padrões 

moderadamente vespertino e indiferente tiveram os mesmos índices, contrapondo a 

literatura que indica a maioridade da população como sendo indiferente. 

Observou-se ainda que, por mais ativos que estejam durante o dia, chegam à aula em 

condições de organizarem seus estudos com percepção satisfatória para assimilar o 
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conteúdo ministrado. Cabe ressaltar que os resultados obtidos por meio dos 

questionários indicam uma grande porcentagem de satisfação por parte dos alunos.  

Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que os ajustes biológicos minimizam os 

estados que poderiam comprometer o aprendizado. 

 

Com base no que foi exposto acima podemos buscar meios para ajudar nossos alunos 

no que diz respeito a uma mudança comportamental frente o sono e as atividades diárias e 

escolares. 

Sugestões de atividades que podem ser adaptadas as propostas pedagógicas da escola 

com a finalidade de explicar aos alunos o que é e do que se trata a cronobiologia. Esse é um dos 

tópicos do livro de Louzada & Menna-Barreto (2007, p. 130 e 131): 

 

                         Os alunos podem fazer: 

 

 Observação do comportamento de animais domésticos: cães, gatos, hamsters; 

 Organizar informações sobre horários nos quais os animais estão mais ativos e menos 

ativos. A partir dessas informações seria discutido o conceito de animais diurnos e 

noturnos, incluindo a espécie humana. 

 Em visita a uma feira livre ou supermercado, podem identificar as variedades de frutas 

da época, relacionando o comportamento reprodutivo às estações do ano. Podem obter 

informações semelhantes em relação aos animais, identificando diferentes tipos de 

estratégias reprodutivas. 

 Dentro das discussões sobre mudanças físicas e psicológicas que acompanham a 

puberdade, devem ser incluídas às alterações do ciclo vigília/ sono, particularmente o 

atraso de fase. 

 Alunos do ensino médio podem buscar informações sobre distúrbios do sono, suas 

causas e tratamentos. Esta atividade pode incluir a visita a um laboratório do sono. 

 

 

Oliveira (2009, p. 23) exemplifica o uso da cronobiologia em uma escola de São Paulo, 

o CEB - Centro Educacional Brandão, quando modifica a sua organização e: 

 

atende crianças em período integral, preocupados com possíveis efeitos de privação 

de sono em alunos da pré-escola na faixa de 4 a 6 anos, patrocinaram um estudo sobre 

a sesta no ambiente da escola.  

Dois resultados desse estudo merecem registro: a introdução do cochilo não modificou 

os hábitos de sono noturno das crianças e o desempenho nas atividades escolares 

melhorou, segundo os depoimentos das professoras envolvidas. 

 

 

Existem alternativas que podem ser usadas para diminuir o sono em sala de aula como 

deixar as janelas abertas para ter boa luminosidade, fazer atividade física na área externa nos 

primeiros horários do dia, usar o laboratório, atividades em grupo, incluir o sono nos debates 

em sala de aula (MOÇO, 2008). 
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A escola também pode mudar as séries de turnos colocando os alunos do 6º e 7º anos no 

período da manhã e os do 8º e 9º anos à tarde, pois o problema maior são os adolescentes devido 

às mudanças hormonais. 

Para que as mudanças possam ocorrer no ambiente escolar precisamos da colaboração 

de todos os profissionais que lá se encontram bem como pais e alunos. 

É um passo importante, pois implica em mudanças de hábitos em muitas famílias, mas 

com certeza proporcionará um ambiente escolar e também em casa de muito boa convivência. 
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CAPÍTULO II 

FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS 

 

GOOGLE DOCS 

 

Google Docs é um processador de textos, planilhas, gráficos e apresentações gratuito, 

baseado na web. Serviço online do Google para a criação de documentos do tipo Office. Perfeito 

para compartilhar com outras pessoas, com design simples, prático e fácil de usar. 

Segundo análise de Benavidez, M., editora do Softonic2, o Google Docs funciona com 

sua conta do Gmail e possui funções similares ao Office, só que totalmente online, permite 

trabalhar com formulários e enquetes que armazenam dados prontos para analisar. 

Machado (2009, p.14) comenta que o Google Docs amplia as possibilidades 

educacionais para construção de um ambiente de aprendizagem colaborativa, favorecendo a 

interação, a troca de ideias e a para construção de um ambiente de aprendizagem colaborativa. 

 Com ele o professor pode usar de sua criatividade para elaborar atividades que 

estimulem o aprendizado. Alguns exemplos de como utilizar o Google Docs é citado no mesmo 

artigo de Machado (2009, p. 14): 

 

• Promover a colaboração e criatividade por grupo com os alunos, gravar projetos em 

conjunto de um grupo único;  

• Acompanhar as notas, frequência, ou quaisquer outros dados, com acesso fácil e 

sempre disponível;  

• Facilitar a escrita como um processo, incentivando os alunos a escrever em um 

documento compartilhado com o professor;  

• Verificar sobre os trabalhos a qualquer momento, fornecer informações e ajudar a 

utilizar os comentários, recurso, e acompanhar melhor cada aluno;  

• Criar testes e ensaios com planilhas, as respostas chegarão ordenadas em uma 

planilha;  

• Incentivar a colaboração, possibilitando os alunos a trabalharem em conjunto em 

uma apresentação compartilhada e, em seguida, apresentá-la à classe;  

• Compartilhar um documento com os outros professores;  

• Manter, atualizar e compartilhar planos de aula ao longo do tempo em um único 

documento;  

• Organizar dados cumulativos de um projeto em uma única planilha, acessível a 

qualquer colaborador, a qualquer momento. 

 

 

O uso do questionário é importante e útil para o professor coletar informações a poder 

conhecer melhor seu aluno e com isso ajudar aqueles que necessitam de mais atenção no quesito 

                                                 
2 Softonic portal líder em downloads de software na Europa e na América Latina e um dos principais sites de 

referência do mundo. 
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ensino – aprendizagem. 

Amaro et al (2004/2005) ressalta a importância do uso do questionário na educação ao 

comentar que: 

A aplicação de um inquérito por questionário possibilita uma maior sistematização 

dos resultados fornecidos, permite uma maior facilidade de análise bem como reduz 

o tempo que é necessário despender para recolher e analisar os dados. Este método de 

inquirir apresenta ainda vantagens relacionadas com o custo, sendo este menor.  

 

No caso do questionário online temos a facilidade de receber as respostas já tabuladas 

em, um gráfico na forma de pizza, uma planilha, bastando apenas fazer a interpretação dos 

resultados.  

Figura: exemplo gráfico de resposta do meu questionário online. 

 

 

  

Com a finalidade de auxiliar o professor a usar o Google Docs, Dias (2013) 

disponibilizou na internet um arquivo que explica como utilizar na educação.  Basta para isso 

clicar no link abaixo. 

 http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BA0153356-A238-4625-ACAC-

BC2FDE53DF2F%7D_tutorial_google_docs.pdf 

 

       PREZI 

 

Adam Somlai – Fisher é um dos criadores do Prezi que foi lançado oficialmente no ano 

2009.  

http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BA0153356-A238-4625-ACAC-BC2FDE53DF2F%7D_tutorial_google_docs.pdf
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/banco_objetos_crv/%7BA0153356-A238-4625-ACAC-BC2FDE53DF2F%7D_tutorial_google_docs.pdf
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É uma ferramenta online usada para fazer apresentações. Iahn, L.F. (2013)3, diz que o 

Prezi cria apresentações diferenciadas com base em uma estrutura de mapa visual com recursos 

de zoom-in e zoom-out. 

Costa et al (2013, p. 6) relata o projeto intitulado Poéticas do Corpo, realizado em um 

olégio de Aplicação, junto a alunos do segundo ano da EJA de Ensino Médio usando o Prezi. 

Cumpre ressaltar que esta ferramenta foi utilizada pelos alunos e demonstrou ser um bom 

recurso de aprendizagem. Em resumo o projeto tratou de: 

 

O projeto contou com a colaboração da professora de informática e da professora de 

teatro. Como resultado final, os alunos, em grupo, deveriam produzir infográficos que 

explicassem a seus colegas (sua audiência) o tema pesquisado (neste caso, a dança e 

a telenovela).  

A oficina de criação dos infográficos4 durou seis tempos de aula, divididos em dois 

dias. No primeiro dia, além de explicar como funciona a ferramenta, foi oferecido um 

tutorial sobre o Prezi (feito na própria ferramenta) e um tutorial sobre princípios de 

design (alinhamento, repetição, proximidade e contraste), que visavam auxiliar os 

alunos na construção de seus infográficos. No segundo dia os alunos deram 

continuidade ao trabalho iniciado. Durante esta etapa, a professora de teatro ficou 

presente para tirar dúvidas com relação ao conteúdo desenvolvido e havia também 

uma equipe composta por três pessoas para tirar dúvidas quanto ao manuseio da 

ferramenta. 

 

 

 A conclusão deste trabalho, segundo Costa et al (2013, p. 10), informa que: 

 

os infográficos analisados mostraram que os alunos conseguiram desenvolver seus 

trabalhos incluindo elementos de design como repetição, proximidade, alinhamento e 

contraste de forma satisfatória para um primeiro trabalho, apresentando traços de 

habilidades necessárias ao letramento mutissemiótico5. 

 

 

Este exemplo foi multidisciplinar e mostrou uma aplicabilidade da ferramenta em sala 

de aula podendo ser em grupo ou individual conforme o trabalho e o conhecimento de 

informática da turma. 

O Prezi possibilita o download e cópia da apresentação para o computador ou pendrive 

dando liberdade ao professor para levá-lo aonde precisar. 

                                                 
3 M. Sc Luciene Ferreira Iahn tutora do curso a distância- PREZI- Apresentações Criativas e Dinâmicas pela 

Faculdade de Educação Superior do Paraná (FESP) pelo site http://www.fesppr.br/portal/ensino/extensao/prezi-

apresentacoes-criativas-e-dinamicas/ 
4 Infografia ou infográficos são gráficos com algumas informações. Wikipédia, a enciclopédia livre. In: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infografia . Acesso 24/11/13. 
5 Letramentos múltissemióticos é a leitura e produção de texto em diversas linguagens: verbal oral e escrita, 

musical, nos vídeos, TV, corporal. BRANDÃO, A. F., LETRAMENTOS MÚLTIPLOS, escola e inclusão social  

In: http://www.leituracritica.com.br/apoioprof/resenhas/031_letramentosmultiplos.asp. Acesso: 24/11/13. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Infografia
http://www.leituracritica.com.br/apoioprof/resenhas/031_letramentosmultiplos.asp


20 

 

 

  

 

Paolucci (2011) faz um comentário a respeito do Prezi e a vantagem de seu uso na 

educação. 

A primeira vantagem que pode ser citada é a não necessidade da instalação de um 

pacote de programas localmente, podendo ser acessado de qualquer lugar e a qualquer 

momento. Outro interessante ponto é a possibilidade de trabalhos colaborativos onde 

as pessoas podem dedicar-se à mesma apresentação, promovendo aprendizagem 

através do compartilhamento de conteúdo. 

As apresentações também podem ser visualizadas em conjunto a partir do 

compartilhamento do seu link. Existem meios de compartilhamento rápido com as 

principais redes sociais da atualidade. 

                                              

Nós temos que colocar um conteúdo, `as vezes complexos, num tempo de 50 minutos 

sendo divido em vários slides com o mínimo de informações. Percebemos que há uma perda de 

continuidade, e o Prezi vem nos auxiliar nesse sentido. 

Para auxiliar o professor a como trabalhar com o Prezi existem alguns sites que explicam 

o passo a passo necessário para seu uso. Abaixo coloquei um link que pode ser acessado 

clicando no link: 

 http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/ie/Documentos/tutorial%20prezi.pdf 

 

 

 

  

http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/ie/Documentos/tutorial%20prezi.pdf
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                                          ANEXO I 

ESCALA DE RITMO SOCIAL  

Complete o formulário ao final de cada dia durante uma semana.  Preencha o dia da semana, a data e o horário para cada atividade.  Caso 

não faça nenhuma atividade, marque a opção “Não fiz”. Usar abreviaturas para os dias da semana. 

 

 

REGISTRO DE ATIVIDADES 

Dia da semana: 

Data: 

Dia da semana: 

Data: 

Dia da semana: 

Data: 

Dia da semana: 

Data: 

Dia da semana: 

Data: 

Dia da semana: 

Data: 

Dia da semana: 

Data: 
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1. Sair da cama                             
2. Primeiro contato com uma pessoa                             
3. Tomar líquido de manhã                             
4.Tomar o café da manhã                             
5.Sair de casa                             
6.Começar a trabalhar                             
7. Almoçar                             
8. Cochilar                             
9.Fazer exercícios físicos                             
10. Fazer um lanche                             
11.Voltar para casa                             
12. Jantar                             
13.Assistir programa de notícias a noite                             
14.Assistir outros programas de televisão                             
15. Atividade A                             
16. Atividade B                             
17.Ir para a cama                             
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ANEXO II 

Questionário para identificação de indivíduos matutinos e vespertinos 

    Este questionário foi traduzido de HORNE, J. A; ESTBERG, O. A self-

assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian 

rhythms. (International Journal of Chronobiology, v.4, p. 97-110, 1976) e adaptado a 

população brasileira por Benedito-Silva (1990). 

INSTRUÇÕES: 

 Para cada questão, por favor, marque a resposta que melhor descreve você ou 

indica como se sentiu nas últimas semanas. Anote o valor da resposta marcada, some os 

resultados verificando no escore qual é o seu cronotipo.      

16-30: vespertino extremo 

31-41: moderadamente vespertino 

42-58: indiferente ou intermediário 

59-69: moderadamente matutino 

70-86: matutino extremo 

 

1.Considerando apenas o seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, 

a que horas você se levantaria? 

[5] 05:00-06:30 h 

[4] 6:30-07:45 h 

[3] 07:45-09:45 h 

[2] 09:45-11:00 h 

[1] 11:00-12:00 h 

 

2. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal e com liberdade total de planejar seu dia, 

a que horas você se deitaria? 

[5] 20:00-21:00 h  

[4] 21:00-22:15 h  

[3] 22:15-00:30 h 

[2] 00:30-01:45 h  

[1] 1:45 - 03:00 h 

 

 



26 

 

  

 

3.Até que ponto você depende do despertador para acordar de manhã? 

[4] nada dependente. 

[3] Não muito dependente 

[2] Razoavelmente dependente 

[1] Muito dependente 

 

4. Você acha fácil acordar de manhã? 

[1] Nada fácil 

[2] Não muito difícil  

[3] Razoavelmente fácil  

[4] Muito fácil  

 

5. Você se sente alerta durante a primeira meia hora depois de acordar? 

 [1] Nem um pouco alerta  

 [2] Um pouco alerta  

 [3] Razoavelmente alerta  

 [4] Muito alerta  

 

6. Como é seu apetite durante a primeira meia hora depois de acordar?  

 [1] Muito ruim 

 [2] Não muito ruim 

 [3] Razoavelmente bom 

 [4] Muito bom 

 

7. Durante a primeira meia hora depois de acordar, você se sente cansado? 

[1] Muito cansado  

[2] Não muito cansado  

[3] Razoavelmente em forma 

[4] Em plena forma 

  

8. Se você não tem compromisso no dia seguinte e comparando com sua hora habitual, a 

que horas você gostaria de ir deitar? 

[4] nunca mais tarde  
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[3] menos que uma hora mais tarde  

[2] entre uma e duas horas mais tarde  

[1] mais do que duas horas mais tarde  

 

9. Você decidiu fazer exercícios físicos de manhã. Um amigo sugeriu o horário das entre 

07:00 às 08:00 horas da manhã, duas vezes por semana. Considerando apenas seu bem-

estar pessoal o que acha de fazer exercícios nesse horário? 

[4] Estaria em boa forma  

[3] Estaria em forma razoável  

[2] Acharia isso difícil  

[1] Acharia muito difícil  

 

10. A que horas da noite você se sente cansado e com vontade de dormir? 

[5] 20:00-21:00 h  

[4] 21:00-22:15 h  

[3] 22:15-00:45 h 

[2] 00:45-02:00 h 

[1] 02:00- 03:00 h 

 

11. Você quer estar no máximo de sua forma para fazer um teste que dura duas horas e 

que você sabe que é mentalmente cansativo.  Considerando apenas o seu bem-estar 

pessoal, qual desses horários você escolheria para fazer esse teste? 

 

[6] 08:00-10:00 h 

[4] 11:00-13:00 h  

[2] 15:00-17:00 h 

[0] 19:00-21:00 h 

 

12. Se você fosse deitar às 23:00 horas, em que nível de cansaço você se sentiria?  

[0] Nada cansado  

[2] Um pouco cansado  

[3] Razoavelmente cansado  

[5] Muito cansado  
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13.Por alguma razão você foi dormir várias horas mais tarde do que é seu costume. Se no 

dia seguinte você não tiver hora certa para acordar, o que aconteceria com você? 

[4] Acordaria na hora normal, sem sono.  

[3] Acordaria na hora normal, com sono. 

[2] Acordaria na hora normal e dormiria novamente.  

[1] Acordaria mais tarde do que seu costume.  

 

14.Se você tiver que ficar acordado das 04:00 às 06:00 horas para realizar uma tarefa e 

não tiver compromisso no dia seguinte, o que você faria? 

[1] Só dormiria depois de fazer a tarefa. 

[2] Tiraria uma soneca antes da tarefa e dormiria depois.  

[3] Dormiria um bom sono antes e uma soneca depois. 

[4] Só dormiria antes de fazer a tarefa. 

 

15. Se você tiver que fazer duas horas de exercício físico pesado e considerando apenas 

seu bem-estar pessoal, qual desses horários você escolheria? 

[4] 08:00-10:00 h 

[3] 11:00-13:00 h 

[2] 15:00-17:00 h 

[1] 19:00-21:00 h 

 

16. Você decidiu fazer exercícios físicos. Um amigo sugeriu o horário de 22:00 às 23:00 

horas, duas vezes por semana. Considerando apenas o seu bem-estar pessoal o que você 

acha de fazer exercícios nesse horário? 

[4] Estaria em boa forma.  

[3] Estaria razoavelmente em forma.  

[2] Acharia isso difícil.  

[1] Acharia isso muito difícil. 

 

17. Suponha que você possa escolher o seu próprio horário de trabalho e que deva 

trabalhar cinco horas seguidas por dia. Imagine que seja um serviço interessante e que 

você ganhe por produção. Qual o horário que você escolheria?  

[5] entre 05:00-08:00 h 
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[4] entre 08:00-09:00 h  

[3] entre 09:00-14:00 h 

[2] entre 14:00-17:00 h 

[1] entre 17:00-04:00 h 

 

18. A que hora do dia você atinge seu melhor momento de bem-estar? 

[5] 05:00-08:00 h  

[4] 08:00-10:00 h 

[3] 10:00-17:00 h 

[2] 17:00-22:00 h 

[1] 22:00-05:00 h 

 

19.Fala-se em pessoas matutinas e vespertinas (as primeiras gostam de acordar cedo e 

dormir cedo, as segundas de acordar tarde e dormir tarde). Com qual desses tipos você se 

identifica? 

[6] Tipo matutino.  

[4] Mais matutino do que vespertino. 

[2] Mais vespertino do que matutino. 

[1] Tipo vespertino. 
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