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Apresentação  

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação, Meio Ambiente e Saúde 

(NEMAS) foi criado em 2008 pela professora da FaE/UEMG Fátima Silva Risério 

(bióloga), que se interessou em estruturar um grupo voltado para atuar em três linhas de 

trabalho: educação ambiental, ensino de ciências e educação em saúde. Desde então, este 

núcleo passou pelas gestões do professor Mauro Henrique Nogueira Guimarães de Abreu 

(odontologista), do professor José Raimundo de Araújo (estatístico) e da professora 

Gláucia Soares Barbosa (pedagoga), que assumiu sua coordenação em 2016. 

A partir de 2016, a nova equipe junto de seus alunos e colaboradores vem 

desenvolvendo diversas atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo elas: Oficinas 

de formação da equipe NEMAS; Disciplina de enriquecimento curricular, intitulada: A 

formação de pedagogos para educação ambiental: conceitos e práticas formais e não 

formais; Atividades integradas das disciplinas de Ciências da Natureza do curso de 

Pedagogia; Organização do Seminário do NEMAS; Colaboração na organização da  Feira 

Mineira de Iniciação Científica (FEMIC), além disso, foram desenvolvidos projetos de 

pesquisa e extensão, inclusive, muitos com o apoio da FAPEMIG, PAPq/UEMG e 

PAEx/UEMG. Ressaltamos que estamos cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq. 

Entre as atividades desenvolvidas gostaríamos de destacar o Seminário do 

NEMAS, que foi pensado com o objetivo de promover o intercâmbio de ideias entre os 

participantes sobre as temáticas Educação Ambiental, Ensino de Ciências e Educação em 

Saúde e, proporcionar aos estudantes de pedagogia e outros educadores em geral, a 

possibilidade de obter uma formação aprimorada dentro dessas áreas do conhecimento. 

Na primeira edição do Seminário enfatizou-se o ensino de ciências como principal 

temática abordada no evento, sendo realizadas a mesa redonda: Fazer ciências com 

crianças: proposições e reflexões e a oficina Ensino de Ciências por investigação: 

elaboração de práticas experimentais usando materiais laboratoriais alternativo. O 

evento contou com uma exposição de microscopia de luz em que os educadores puderam 

ter contato com diferentes tipos de células, instigando a educação científica. Neste mesmo 

espaço também foram apresentados os projetos de pesquisa e extensão do NEMAS em 

forma de pôster. Para atender outra linha de pesquisa do núcleo foi oferecida a oficina 

Educação Ambiental: da prática pedagógica a cidadania. Por fim, foi realizado um sarau 
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cultural com a apresentação de uma canção de uma aluna da Pedagogia da UEMG. 

Contamos com a participação de aproximadamente 150 pessoas. 

No segundo Seminário nossa ênfase foi na linha de pesquisa Educação em Saúde 

e contamos com a mesa redonda intitulada Educação em Saúde: desafios e diferentes 

espaços de atuação e com a palestra Metodologias do Ensino em Saúde. Com o intuito 

de contemplar as outras linhas de pesquisa do núcleo o Seminário ofereceu duas oficinas, 

sendo elas: Ensino de ciências: práticas e metodologias e Educação Ambiental e 

Metodologias Participativa, além disso, proporcionamos aos participantes um 

interessante momento de debates na sessão de apresentação de pôster em que foram 

apresentados 30 trabalhos incluindo experiências de ensino, pesquisa e extensão. 

Ressaltamos que esses trabalhos foram selecionados a partir do envio de resumos para o 

comitê científico do Seminário e foram criteriosamente selecionados para apresentação e 

publicação nos Anais do evento.  

No Terceiro Seminário evidenciamos a linha de pesquisa em Educação 

Ambiental, sendo apresentada a mesa redonda Interfaces entre Educação Ambiental e 

Escola e a palestra Memória biocultural e educação popular. Os participantes também 

contaram com sessões de comunicação oral em que foram apresentados 47 trabalhos 

incluindo experiências de ensino, pesquisa e extensão. Ressaltamos que esses trabalhos 

foram criteriosamente selecionados a partir do envio de resumos para o comitê científico 

do Seminário para apresentação e publicação no presente livro de Anais. Ressaltamos que 

participaram desse terceiro Seminário aproximadamente 500 pessoas. Através das 

atividades programadas esperamos ter contribuído para a construção conjunta de 

reflexões sobre a Educação Ambiental, numa perspectiva da formação social voltada para 

o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, tendo 

como estratégia a melhoria da qualidade de vida a partir da formação de cidadãos 

conscientes sobre a complexa relação entre sociedade e natureza. 

Nossa próxima edição do seminário está prevista para ocorrer no primeiro 

semestre de 2019 com ênfase na linha de trabalho Ensino de Ciências.  

As informações sobre os seminários do NEMAS estão disponíveis no blog do 

núcleo: http://nemasuemg.blogspot.com.br. Nesse endereço eletrônico também estão 

disponíveis informações sobre nossas atividades. 

Belo Horizonte, setembro de 2018.  

Coordenadoras do NEMAS
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O CONTO QUE AS CAIXAS CONTAM: TRABALHANDO 

O CLÁSSICO “O SOLDADINHO DE CHUMBO” E SUA 

INTERFACE COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Janayna Alves Brejo 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

Tendo como objetivo principal apresentar aos estudantes e professores do curso de 

Pedagogia da FaE/CBH/UEMG, bem como à comunidade em geral, diferentes 

possibilidades e estratégias para se trabalhar com as narrativas literárias na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, o Projeto de Extensão intitulado: “O 

CONTO QUE AS CAIXAS CONTAM” realiza desde 2017, “contações” e confecções 

de diferentes caixas de histórias, a partir dos Clássicos da Literatura Infantil e Juvenil. 

Nesta perspectiva, o Clássico Literário “O Soldadinho de Chumbo” é apresentado aos 

futuros pedagogos com o intuito de incentiva-los a trabalhar com a reutilização de 

materiais, tendo em vista que para construir a caixa dessa história, foram reaproveitados 

diversos materiais, ressaltando a importância da educação ambiental. Além disso, tem-se 

como proposta estimular a preservação dos mares, dos rios e dos peixes levando em conta 

a aventura pela qual passa o personagem principal, isto é, o Soldadinho. Assim, para o 

desenvolvimento desse trabalho, são realizadas “contações” da história utilizando uma 

caixa que contém os aparatos necessários para um envolvimento atraente e lúdico por 

parte dos expectadores. Os resultados demonstram que o projeto contribui para a 

ampliação do repertório de literatura infantil e juvenil daqueles que presenciam os 

momentos de “contação”, considerando que as apresentações motivam e despertam o 

interesse pela leitura por meio da metodologia “O CONTO QUE AS CAIXAS 

CONTAM”. Observou-se também, que projeto é capaz de conscientizar e de possibilitar 

reflexões sobre questões ambientais, uma vez que reutiliza materiais, colaborando com a 

preservação do meio ambiente. Para o ano de 2018, pretende-se organizar um acervo 

composto por caixas de histórias diferenciadas que sirvam de material de apoio para que 

discentes e docentes do curso de Pedagogia da FaE/CBH/UEMG possam trabalhar a 

literatura dentro e fora da sala de aula de maneira educativa, motivadora e consciente. 

 

Palavras-chave: Clássicos Literários , “Contação” de Histórias, Educação Ambiental. 
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RUMO À CIDADANIA PLANETÁRIA: EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E 

EMANCIPAÇÃO 

 

Fábio Júnio Mesquita 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

Fundado em 1984 por Tião Rocha, O Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento é 

uma ONG criada para atuar nas áreas de Educação Popular e Desenvolvimento 

Comunitário Sustentável, tendo a Cultura como matéria prima e instrumento de trabalho, 

pedagógico e institucional. Objetiva-se contribuir com a discussão sobre as soluções 

ambientais, as alternativas sustentáveis e a Ecopedagogia, a partir do CPCD.  Este 

trabalho ocorreu em três etapas: (I) Pesquisa Exploratória – os projetos foram estudados 

e dois deles selecionados para aprofundamento da pesquisa; (II) Pesquisa descritiva – as 

atividades, métodos e práticas foram descritas e confrontadas pela próxima etapa; (III) 

Pesquisa Bibliográfica – Sites, artigos, livros e revistas acadêmicas foram consultadas e 

fichamentos foram realizados. Para entender a importância destes projetos é preciso 

compreender o vínculo entre Pedagogia e Sustentabilidade, gerando assim: a 

Ecopedagogia. Para isto utilizamos principalmente os trabalhos de Moacir Gadotti, para 

conduzir a análise. Em Araçuaí existem seis projetos; pela maior afinidade com a 

Educação ambiental, dois foram analisados neste trabalho: O Projeto “Arassussa: Araçuaí 

Sustentável” iniciou em 2005, tendo como lema do projeto “a Transformação Social 

como Causa – Um Brasil Sustentável como Meta”. Em seus objetivos específicos está à 

preparação dos docentes, visando capacitar professores municipais em permacultura e 

implementar o conceito de habitas Sustentáveis junto a uma escola local, para que a 

educação formal também tenha propósito sustentável. Além da educação de jovens rurais 

como agentes de desenvolvimento sustentável. Seguido do Projeto Sítio Maravilha que 

desde 2005, vem se transformando em um laboratório de tecnologias alternativas, sendo 

realizadas oficinas diversas com objetivo da disseminação de tecnologias, tais como 

hortas mandala, espiral de ervas, círculos de bananeira, produção de composto orgânico, 

pintura de tinta de terra, produção de mudas, cozinha experimental e também plantio de 

frutas e legumes e uma referência para as práticas de permacultura na região. Vale 

ressaltar que seu planejamento contou com a orientação dos Institutos de Permacultura 

de Cerrado, da Amazônia e da Pampa. Assim, Educação e Cultura fazem-se presentes ao 

longo dos projetos, percebendo nelas a possibilidade de mudar a realidade do município 

e a cooperação entre o formal e o não formal. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Cultura, Educação Popular. 
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O MEIO AMBIENTE E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

TRABALHADOS DE FORMA INTERDISCIPLINAR NA 

ESCOLA  

 

Ciléia Aparecida Ferreira, Joana Beatriz Barros Pereira 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

A extensão do tempo escolar para tempo integral está afirmada em políticas públicas e 

provoca a escola na reorganização de metodologias com significância e valores 

educativos para aplicação nesta maior permanência da criança na escola. Esta 

significância pode ser construída introduzindo no currículo as vivências e o cotidiano da 

criança e dos jovens. Percebendo o Meio Ambiente e a história da Educação Ambiental, 

conseguimos observar como a degradação vem se tornando comum no mundo, em índices 

maiores ou menores nas diferentes regiões. Mesmo com todo o conhecimento acumulado 

na humanidade, o conhecimento da vida cotidiana do aluno é pouco utilizado nos 

conteúdos escolares. Assim procurou-se pesquisar que interesse tem o aluno neste estudo 

da sua vida pela escola. Realizou-se uma pesquisa no município de Campanha, Sul de 

Minas Gerais, em duas escolas da Educação Básica, com o objetivo de averiguar entre 

alunos e professores os temas relevantes e de interesse para a elaboração de vídeo-aulas 

que pudessem ser utilizadas para aplicação dos conteúdos escolares. Elas se tornariam 

ferramentas importantes para a construção do conhecimento significativo na educação. 

Transformar estas vivências em conteúdos na escola, tratados de forma interdisciplinar 

por todos os professores, promove uma relação de pertencimento e interação dos 

momentos de vida do aluno com os momentos de aprendizagem. Os resultados 

demonstraram que o tema Meio Ambiente ficou com índice de 26,7% entre os temas 

apontados, abaixo de temas de Relacionamento Interpessoal e Drogas. Alunos relataram 

apenas a preocupação com o uso racional da água, coleta seletiva e lixo e o cuidado com 

o solo nas questões ambientais. Os grandes temas da sustentabilidade e os problemas da 

vida cotidiana e do entorno da escola não foram apontados para temas em vídeo-aulas.  

Neste momento em que o mundo e as autoridades estão voltadas para a busca de ações 

que causem menos impacto para o Meio Ambiente os entrevistados, professores e alunos, 

ressaltaram maior interesse em assuntos intraescolares, sem interagir com a própria vida 

na comunidade. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Meio Ambiente, Interdisciplinaridade. 
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UMA EXPERIÊNCIA DE VIDEOAULA NA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

Anna Carla Lopes Ferreira, Joana Beatriz Barros Pereira 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Campanha 

 

As atividades de educação ambiental estão envolvidas no  calendário de datas festivas, 

tradicionais,  e na disciplina de ciências, com temas globais e dispersos em cenários de 

mundo. Com base nos livros, nos filmes, alunos assistem o que está acontecendo na 

realidade de outras regiões e culturas. Tem-se a percepção de que os temas ambientais 

são do mundo e não de suas vidas. Nesta perspectiva os alunos e os professores da 

educação básica assimilam a educação ambiental de forma compartimentalizada como  

nas comemorações festivas de datas mundialmente reconhecidas ou no conteúdo de 

ciências. As temáticas da sua vivência, do seu ambiente, da sua comunidade não são 

introduzidas nas práticas escolares com a frequência que deveria e poderia ser utilizada 

como apoio na aprendizagem.  Cenários do entorno, da rotina dos alunos e professores 

são estimulantes para os debates e os estudos visto que estes participantes sabem do que 

estão discutindo. Veem-se pertencentes a esta realidade e se interessam por sentirem parte 

do processo. A visão globalizada não pode  ser desprezada, porém o conhecimento da 

realidade próxima do aluno provoca maior interesse e disposição para aprendê-lo.  A 

aplicação do conhecimento a esta realidade é imediata e proporciona a percepção de valor 

e pertencimento. Esta expressividade é importante como estímulo e motivação para a 

aprendizagem. Como elemento da era digital, o aluno ou o professor podem trazer estes 

cenários para a sala de aula  em forma de videoaulas e assim promover espaço para a 

transversalidade e a aprendizagem ativa.   O objetivo deste trabalho é organizar uma 

videoaula com um tema de educação ambiental pertinente a realidade da escola e/ou aluno 

para ser utilizada como ferramenta pedagógica. A metodologia é  de pesquisa de campo 

com o levantamento dos temas de interesse dos alunos, e de pesquisa-ação com a 

produção de uma videoaula baseada nestes dados coletados. As questões ambientais 

foram apontadas em 3ª opção dentre 14 temas indicados para ser assunto abordado através 

desta  tecnologia. Assim o projeto prevê a elaboração de uma videoaula sobre uso racional 

de água na própria escola e será apresentada em debates interdisciplinares na escola. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Videoaula, Aprendizagem Ativa. 
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KIT LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR  PARA 

APRENDIZAGEM ATIVA 

 

Joana Beatriz Barros Pereira, Solange Christina Carneiro Rodriguez, 

Henrique Lemes Marques 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Campanha 

 

As atividades práticas em Ciências Naturais são relegadas a um plano secundário nas 

rotinas da educação básica  quer seja pela falta de estrutura física e de materiais de 

laboratório quanto pela inexperiência do professor com esta metodologia. Assim a ciência 

adquire uma imagem de livro e o aluno não relaciona a observação dos fenômenos da 

vida ao seu entorno com uma ciência na qual ele é um pequeno cientista. A formação 

investigativa que deve fazer parte de seu perfil fica prejudicada e a escola vai confirmando 

uma identidade distante de sua realidade. Estas barreiras podem ser rompidas com base 

em um kit de laboratório interdisciplinar, na perspectiva da aprendizagem ativa. O 

objetivo do trabalho é montar este kit de laboratório que pode ser utilizado por cada aluno 

em sua mesa de sala de aula. A metodologia envolve pesquisa bibliográfica e pesquisa-

ação com um produto para a educação básica, em continuidade a um trabalho de ensino 

realizado na disciplina de Metodologia de Ciências. O kit será constituído de materiais 

básicos para atividades nas áreas de física, química e biologia, aproveitando material do 

dia a dia. Os resultados preliminares demonstram a relevância do tema na formação de 

professores e no incentivo à aprendizagem ativa na área de Ciências. Na educação básica 

se constitui de uma ferramenta pedagógica para um ensino atrativo e criativo. Atualmente 

o projeto de pesquisa conta com um bolsista BIC Jr pesquisando e organizando o material 

de laboratório em forma de um kit que pode ser utilizado na mesa escolar. Alunos e 

professores poderão promover atividades interdisciplinares, experimentos e atividades 

escolares que possibilitarão a integração da teoria com a prática, consolidando o 

conhecimento. Certamente a  utilização deste kit promove a aprendizagem ativa e dá mais 

significância a escola. 

 

Palavras-chave: Palavra 1, Palavra 2, Palavra 3 
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PROJETO DE EXTENSÃO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

TAMBÉM É CIDADANIA 

 

Natalia Murta de Lima Dornelas, Larissa Rausse Pereira, Sâmara Nargia 

Castro da Silva, Raimunda Ribamar Martins Mota. 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité 

 

O desenvolvimento sustentável, apesar de ser um tema crucial para manutenção da vida, 

ainda tem pouco espaço nas políticas públicas e na aceitação pela população por envolver 

mudanças culturais. A Educação Ambiental é um processo pelo qual o cidadão se 

sensibiliza e obtém conhecimentos sobre as questões ambientais e pode ser utilizada como 

uma ferramenta para promover mudanças, como educar as pessoas para a conservação do 

meio em que vivem e promover ações sem esperar por iniciativas do poder público. O 

trabalho propõe demonstrar as dificuldades e as estratégias, em especial parcerias com 

líderes religiosos, na adesão de comunidades no projeto de educação ambiental que 

promovem a implantação de coleta seletiva. 

 

Palavras-chave: Coleta seletiva, Desenvolvimento sustentável, Reaproveitamento de 

Alimentos. 
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LIQUENS COMO BIOINDICADORES DA QUALIDADE 

DO AR NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - UNIDADE IBIRITÉ  

 

Letícia Maria Soares Azevedo, Camila Mara dos Reis, Daniela de Oliveira 

Costa, Marisa Cristina da Fonseca Casteluber 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité 

 

Os liquens são uma associação simbiótica entre fungos e algas ou cianobactérias. Como 

não possuem estruturas excretoras, eles podem acumular grandes quantidades de 

compostos tóxicos em sua estrutura, por esse motivo são ótimos organismos 

bioindicadores ambientais. Este estudo teve como objetivo analisar e identificar a 

presença e a distribuição de famílias liquênicas e relaciona-las com as quatro diferentes 

áreas subdivididas da área total, localizada em Ibirité, na Universidade do Estado de 

Minas Gerais - Unidade Ibirité. Foi produzido um mapa com as áreas delimitadas de 

acordo com suas características sendo a Área 1 a mais próxima da avenida e a Área 3 a 

mais distante. Em cada área foi feito o levantamento aproximado da quantidade de árvores 

existentes e quais dessas apresentam quantia significativa de liquens. Foram feitas 

coletadas de amostra dos liquens para identificação em laboratório. Além disso, eles 

foram quantificados através de registro fotográfico. Foram identificadas quatro famílias 

de fungos liquênicos, sendo elas: Parmeliaceae (38,24%), Collemataceae (25%), 

Chrysothricaceae (5,88%) e Pertusariacea (30,88%). A família mais abundante na região 

da UEMG – Ibirité é a Parmeliaceae (38,24%), tratando-se que essa família ocorre com 

bastante frequência em regiões de cerrado e de áreas urbanas. Considerando que os 

liquens são seres capazes de oferecer uma interpretação sobre as condições atmosféricas 

e ambientais de uma região, é possível concluir a partir desse estudo que é necessário 

além da observação das condições atmosféricas (poluentes) locais, é preciso que se tenha 

também uma análise das condições ecológicas tais como: disposição de luz, corrente de 

ar e umidade de uma área para assim associar a presença liquênica à poluição atmosférica. 

Nas áreas analisadas da UEMG – Ibirité, a presença de liquens se distribui por toda sua 

extensão de forma desigual. Em alguns pontos as condições ambientais e as relações 

ecológicas são predominantes em relação à poluição atmosférica. 

 

Palavras-chave: Líquen, Análise, Poluição. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NA LITERATURA 

INFANTIL: ESTUDO DE TEXTOS 

 

Daiane Aparecida Begname, Priscila Paschoalino 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ubá 

 

Educação Ambiental crítica proporciona o desenvolvimento de cidadãos conscientes e 

ativos, aptos a pensarem e agirem sobre o meio em que estão inseridos, contribuindo para 

a inclusão de novos valores e atitudes nas sociedades futuras. O presente trabalho foi 

realizado em três escolas (Municipal, Estadual e Particular), do município de Visconde 

do Rio Branco, com o objetivo de elencar os textos literários disponíveis nos livros 

didáticos e paradidáticos utilizados pelos professores dos 5os anos e que podem servir 

como mediadores para o trabalho com a Educação Ambiental crítica. Dentre os textos 

presentes nos livros disponibilizados pelas escolas já citadas, optou-se por analisar 

aqueles cuja abordagem permitisse o desenvolvimento de trabalhos de educação 

ambiental crítica. Para tanto, utilizaram-se alguns critérios em relação à estrutura textual 

e à Educação ambiental. Após a seleção dos textos, foram adotados os parâmetros 

propostos por Caretti e Zuin (2010) para a realização das análises. Percebeu-se que dentre 

os textos literários encontrados apenas quatro apresentavam a vertente crítica em relação 

a E.A. Por meio das análises, conclui-se que tais textos possuem potencial como mediador 

do tema referente à E.A. crítica, na medida em que proporcionam o desenvolvimento da 

problematização das questões ambientais, assim como a abordagem interdisciplinar e 

transversal, não envolvendo somente o aspecto natural do ambiente, mas também 

sociocultural. 

 

Palavras-chave: Livros didáticos e Paradidáticos, Literatura Infantil, Educação 

Ambiental. 
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EDUCAÇÃO PARA AS ÁGUAS DO RESERVATÓRIO DA 

PAMPULHA: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS 

OBTIDOS NO PERÍODO DE 2002-2012. 

 

Kênia Cristina Rodrigues, Paulina Maia M. Barbosa 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 

 

O desenvolvimento sustentável, apesar de ser um tema crucial para manutenção da vida, ainda tem pouco 

espaço nas políticas públicas e na aceitação pela população por envolver mudanças culturais. A Educação 

Ambiental é um processo pelo qual o cidadão se sensibiliza e obtém conhecimentos sobre as questões 

ambientais e pode ser utilizada como uma ferramenta para promover mudanças, como educar as pessoas 

para a conservação do meio em que vivem e promover ações sem esperar por iniciativas do poder público. 

O trabalho propõe demonstrar as dificuldades e as estratégias, em especial parcerias com líderes religiosos, 

na adesão de comunidades no projeto de educação ambiental que promovem a implantação de coleta 

seletiva. 

 

Palavras-chave: Coleta seletiva, Desenvolvimento sustentável, Pesquisa em Educação 

Básica. 
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PROMOVENDO O ENSINO DE PERMACULTURA NAS 

ESCOLAS 

 

Jennifer Gomes Neuman Freitas, Jacqueline de Cassia Ferreira, Nathália de 

Assis Rodes, Daniella Rodrigues Mello, Simone de Souza, Edna Madureira 

Lanza, Marcelo Diniz Monteiro 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Escola Estadual Amélia Santana Barbosa 

 

O problema ambiental não é um problema dos biólogos, mas um problema mundial. As 

atividades humanas que destroem a integridade dos sistemas ecológicos são muito mais 

enfáticas e constantes do que aquelas que contribuem para sua manutenção. Permacultura 

significa cultura permanente baseada em sistemas de agroflorestas que apresenta objetivo 

básico de ensinar e realizar um estilo de existência mais responsável com todas as formas 

de vida residentes na Terra, e com as próprias dinâmicas dos sistemas naturais abióticos. 

De forma menos destrutiva para o planeta, e autossustentável, a Permacultura apresenta 

também grande capacidade de reflorestamento de áreas. Deve haver nas escolas um 

projeto de ensino que se preocupe em fornecer compreensão sobre a realidade da 

destruição ambiental pelos humanos e a relevância de mudá-la. Nesse viés, foi redigido 

projeto com esta finalidade baseando-se na metodologia com Permacultura, dispondo de 

estrutura prática e textual voltada ao ensino para as escolas no nível da Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Problema Ambiental, Permacultura, Pesquisa em Educação Básica. 
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PROJETO POETIZAR: INTRODUZINDO O TEMA 

SUSTENTABILIDADE POR MEIO DA ARTE 

 

Nayara Campos da Cunha, Sara Maria Aparecida da Silva, Marcelo Diniz 

Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Campus Betim 

 

A utilização da arte como estratégia aplicada a Educação Ambiental permite a 

sensibilização de seus participantes, tornando possível compreender melhor a 

problemática ambiental. Além disso, possibilita a união da cultura artística e científica no 

ambiente escolar. O objetivo desse trabalho foi promover os conceitos acerca do tema 

“Sustentabilidade” por meio de palestras, cinema, música e dança para alunos do ensino 

fundamental, em uma escola pública no município de Betim – MG. O projeto Poetizar 

ocorreu em cinco turmas a partir de um trabalho integrado entre as disciplinas de ciências 

e português no ano de 2016. No primeiro momento, em conjunto com a professora de 

ciências, foram ministradas aulas sobre sustentabilidade. Posteriormente, foi exibido o 

filme “Lixo Extraordinário”, que registra o trabalho do artista plástico Vik Muniz no 

maior aterro sanitário da América Latina. Na aula seguinte, a professora de português 

trabalhou com os alunos a construção de poesias e estes elaboraram algumas delas no viés 

da educação ambiental que, em seguida, foram expostas pela escola. A música escolhida 

para trabalhar a temática foi “O Sal da Terra” de Beto Guedes. Apresentou-se a canção 

aos educandos para a integração do significado da letra, e durante três semanas, 

aconteceram os ensaios da dança. As aulas permitiram que os educandos apontassem suas 

vivências e contextualizassem o aprendizado ali ministrado. O filme foi muito bem 

recebido, os alunos se emocionaram com a trágica realidade das pessoas que utilizam do 

lixo para sobreviver e, além disso, demonstraram muita surpresa com a habilidade do 

artista, sendo ao final do filme, uma das notações mais citadas nas salas. Verificou-se o 

empenho dos alunos para apresentar um conteúdo de qualidade para o público escolar, 

além da experiência na participação de um projeto artístico e científico, que foram 

entendidos como pontos positivos na elaboração dessa atividade. Percebe-se que o projeto 

alcançou seu objetivo de conscientizar as crianças e principalmente transpor o tema 

“Sustentabilidade” através da dança e da música. Além disso, a possibilidade do trabalho 

interdisciplinar pôde contribuir decisivamente ao conseguir explicitar os vínculos de 

diferentes áreas com as questões ambientais. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Ensino de Ciências, Metodologias de Ensino. 
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PERFIS, MOTIVAÇÕES E ANSEIOS PROFISSIONAIS DE 

JOVENS ENGAJADOS EM TRABALHOS DE PESQUISA 

APRESENTADOS EM FEIRA DE CIÊNCIAS  

 

Aline Resende Dutra, Alex Rodrigues de Araújo, Gustavo Henrique Faria 

Soares, Fernanda Aires Guedes Ferreira 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

Em Minas Gerais, a iniciação científica, através do movimento das feiras de Ciências, 

vem sendo aprimorado continuamente em várias cidades, sendo destaque neste processo, 

a cidade de Mateus Leme. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo conhecer o 

perfil, as motivações e os anseios profissionais dos jovens desta cidade que possuem 

participação em projetos de iniciação científica apresentados em feiras de Ciências. 

Então, foram aplicados questionários a 20 jovens (95% dos sujeitos-alvo) selecionados a 

partir de critérios como participações e experiências em tais eventos. Os resultados 

mostraram que os mesmos atribuem às feiras benefícios em suas vidas, principalmente 

envolvendo aspectos voltados ao desenvolvimento pessoal e decisões profissionais. 

Quanto ao perfil estudantil, averiguou-se que a maioria (85%) dos jovens são 

provenientes de escolas públicas. Todos possuem experiência de participação em feiras 

de diferentes níveis e abrangências. Considerando que 30% dos jovens já participaram de 

pelo menos sete feiras de Ciências diferentes, 45% de quatro a seis feiras e o restante, em 

maioria os jovens ainda estudantes, já participaram pelo menos de três feiras. Os sujeitos 

desta pesquisa somam 88 participações em feiras de Ciências, sendo estas: 20 

internacionais, 23 nacionais, 18 estaduais e 27 regionais. Quanto às motivações dos 

jovens para a elaboração de projetos científicos e participação em feiras de Ciências as 

respostas mostraram justificativas como: vontade de ajudar as pessoas através dos 

resultados da pesquisa (45%), desenvolvimento pessoal e profissional (25%), desafios e 

a repercussão positiva que a pesquisa alcança na escola (20%) e socialização (10%). 

Aliado a estes resultados sobre motivação, pode-se perceber a importância que os jovens 

dão aos seus professores como sujeitos que os motivaram para o desenvolvimento e 

apresentação dos trabalhos de pesquisa numa feira de Ciências. Portanto, conclui-se que 

as feiras de Ciências são espaços que fortalecem a alfabetização científica, desenvolvendo 

motivações, anseios e buscas profissionais voltadas às ciências e tecnologias. 

 

Palavras-chave: Iniciação Científica, Feira de Ciências, Estudantes. 
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PRÁTICA DOCENTE: O ENSINO DE CIÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ana Heloisa Silva e Pires, Isabelle Cristina de Assis Ferreira, Letícia 

Massensini Oliveira, Raissa Lira, Rebeca Sara Angelo, Tayná Gabrielle 

Pereira de Aquino, Verônica Teixeira, Gláucia Soares Barbosa 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

O presente estudo se deu a partir da disciplina de Ciências da Natureza: Conteúdos e 

Metodologia na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental e do estágio 

obrigatório realizado no núcleo formativo IV C, do curso de graduação em Pedagogia, da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, no ano de 2017. Os dados foram coletados a 

partir de um questionário com o objetivo de investigar a prática docente na disciplina de 

ciências, na Educação Infantil, dentro de uma perspectiva qualitativa. Para a realização 

desse estudo o questionário foi respondido por oito professoras. Das oito instituições 

escolares observadas, quatro escolas são privadas e quatro instituições são públicas. Essas 

instituições se encontram em quatro regiões diferentes de Belo Horizonte. Diante das 

análises dos dados encontramos características do Modelo de Ensino pelo método da 

Descoberta, por trazer elementos desse modelo através de experimentos que visam uma 

observação direta dos alunos sobre alguns fenômenos, além da apresentação de situações-

problema e do trabalho guiado pelo tema ambiente. Além disso, destacamos 

particularidades do Modelo de Ensino Construtivista, já que todas as professoras 

pesquisadas consideram os conhecimentos prévios dos alunos. Notamos assim, que as 

professoras entrevistadas têm uma prática diferente da perspectiva tradicional, isso se dá 

pelo fato de que, os modelos metodológicos tendem a acompanhar a demanda social, bem 

como a concepção existente de Ciência e de Ambiente na sociedade. Por fim, pudemos 

considerar que, o ensino de ciências ainda é mitificado na visão desses docentes, que 

muitas vezes se tornam aplicadores de currículo. As análises poderão ser mais 

aprofundadas com um período de tempo maior para coleta de dados em campo. Mas, 

ainda sim, conseguimos observar os modelos de ensino de ciências aplicados em escolas 

públicas e privadas de Belo Horizonte. 

 

Palavras-chave: Prática Docente, Ciências, Modelos de Ensino de Ciências. 
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IMPLICAÇÕES DO PLANEJAMENTO DE CIÊNCIAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Aglésia Alves de Souza, Camila Rafaela dos Anjos Silva, Dayse Maria 

Caixeta, Elisangela Isabela Martins Monteiro, Fabiana Agostinho da Costa, 

Larissa Maria de Rezende, Lorraine Rodrigues de Oliveira, Marília da 

Silva Coelho, Rhayra Sângela Gouvea de Almeida, Thais Efigênia 

Figueiredo Rocha Diniz, Gláucia Soares Barbosa 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

A pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de compreender como tem sido o 

planejamento das aulas ciências na Educação Infantil (EI), levando em conta alguns 

aspectos como: o tempo de planejamento destinado à disciplina de ciências, os critérios 

utilizados no planejamento, como os recursos/espaços influenciam no planejamento das 

aulas, além das visões das professoras sobre a importância do ensino da disciplina de 

ciências na EI. Tal estudo foi realizado na disciplina de Ciências da Natureza: Conteúdos 

e Metodologia na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, aplicado 

durante o estágio obrigatório do 4º período, do curso de Pedagogia da Universidade do 

Estado de Minas Gerais. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, em que foram coletadas 

respostas de dez professoras da EI a partir da aplicação de um questionário, nos meses de 

setembro e outubro de 2017. Os resultados da pesquisa apontaram que, para o 

planejamento das aulas de Ciências, devem ser levados em conta: as especificidades de 

cada turma, o espaço físico, os materiais oferecidos pela escola, o uso de um vocabulário 

adequado à faixa etária das crianças, o conhecimento prévio dos alunos, entre outros 

critérios. Também foi percebido que o modelo de ensino de ciências com maior influência 

no planejamento do professor foi o Construtivista, no qual valoriza-se os conhecimentos 

prévios dos alunos e o contexto cultural e social em que eles estão inseridos. 

 

Palavras-chave: Planejamento docente, Educação Infantil, Ensino de Ciências. 
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O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: DESAFIOS DA 

FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Aline Oliveira Ottoni, Adriana Marinho Carvalho, Ana Paula Daro 

Cardoso, Carolina Gonçalves Gomes, Gabriela Eliza Santos Silva, Lívia 

Raquel França Costa, Maria Antonieta de Castro Ribeiro Mendes, Mariana 

Esteves da Costa, Sarah Gonçalves Pinto, Gláucia Soares Barbosa 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

A presente pesquisa buscou entender como é a formação docente de professores da 

educação infantil em relação à disciplina ciências da natureza. A pesquisa foi realizada 

com docentes da Educação Infantil, na cidade de Belo Horizonte, como parte de um 

estudo da disciplina de Ciências da Natureza: Conteúdos e Metodologia na Educação 

Infantil e nos anos Inicias do Ensino Fundamental, do curso de Pedagogia, da 

Universidade do Estado de Minas Gerais. Realizou-se uma pesquisa de campo de caráter 

qualitativo, por meio de questionários com perguntas semiestruturadas. Desta forma, 

analisamos respostas de nove professoras que atuam na Educação Infantil durante o 

período de estágio obrigatório no mês de setembro de 2017. Constatamos que a maioria 

das professoras teve alguma disciplina relacionada ao ensino de ciências em sua formação 

e a maioria das entrevistadas afirmou não ter participado de cursos ou palestras sobre o 

ensino de ciências, após sua formação. Três docentes afirmaram que não se sentem 

preparadas para ensinar ciências e alegam que não possuem confiança e domínio dos 

conteúdos. As outras seis afirmaram que gostam de trabalhar o tema e tentam encaixar o 

ensino de ciências na educação infantil. A maioria das entrevistadas informou que os 

conhecimentos prévios que seus alunos trazem anteriormente contribuem 

significativamente para sua formação docente. Percebemos com a pesquisa que as 

professoras, apesar das dificuldades existentes, agem com comprometimento, a fim de 

auxiliar na construção do saber científico dos alunos, compreendendo suas limitações e 

engajadas com a formação de indivíduos cônscios de seu papel social. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Karenine Agostinha Teixeira de Oliveira, Karla Regina Moreira Baldassini 

Luísa Ferreira Primo, Marcelo Diniz Monteiro Barros 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Faculdade de Educação/CBH 

 

Vivemos num mundo digital, onde a tecnologia provoca inovações em todas as esferas 

da sociedade. Este trabalho abordou o uso de tecnologias para o Ensino de Ciências nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois acreditamos que a educação tendo como base, 

a coletividade e as tecnologias, auxilia a Ciências enquanto disciplina escolar a cumprir 

com a sua função de que os sujeitos compreendam o mundo e as transformações que 

ocorrem nele. Ou seja, o ensino de Ciências por meio de tecnologias ajuda essa área do 

saber a cumprir com seu propósito de formação humana; tornando o olhar, a escuta, a fala 

e a escrita das crianças mais conscientes e críticas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

identificar como os professores utilizam as tecnologias para o ensino de Ciências. Por 

meio de uma entrevista semiestruturada aplicada aos professores de uma escola particular 

de Belo Horizonte e de observações realizadas durante o estágio obrigatório pretendeu-

se refletir acerca do uso da tecnologia para os docentes; em que momentos elas são 

utilizadas em sala de aula; como elas têm sido utilizadas para o Ensino de Ciências; dentre 

outras questões. De posse dessas informações, foi elaborada uma proposta de intervenção 

com as crianças fora do ambiente escolar para o ensino de ciências, utilizando uma 

tecnologia já tradicional: um jornal. Acreditamos que abordar um tema do ponto de vista 

das crianças é um ponto crucial para que a aprendizagem ocorra. Essa proposta de 

intervenção teve como objetivo permitir que as crianças se expressassem cientificamente, 

escrevendo sobre temas e os por quês relacionados às concepções de Ciências que 

circulam em suas mentes. Concluindo, esse trabalho contribui para a reflexão sobre a 

formação inicial e continuada do educador responsável pelos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental tanto para o ensino de Ciências, quanto para o uso de tecnologias. Em 

relação às práticas sobre o ensino de Ciências, notamos que o combustível para as aulas 

serem atrativas, é composto pela curiosidade, pela pergunta, pela pesquisa e pela 

possibilidade das crianças serem produtoras de conhecimento de acordo com seus 

interesses. 
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ALGA ZUMBI: JOGO 2D EMPREGADO COMO 

INTRODUÇÃO LÚDICA AOS CONCEITOS DE 

BOTÂNICA PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Lourenço Vitor Silva Ferreira 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Divinópolis 

 

Alga Zumbi” é um jogo simples e desenvolvido por meio de softwares gratuitos, escrito 

na linguagem de programação JAVA, constituído de recursos audiovisuais de própria 

autoria do desenvolvedor, para apresentação de conceitos básicos sobre Botânica para os 

anos finais do ensino fundamental. A sua formulação segue funções oriundas da 

biblioteca pública “Jplay”. 

Perante aos diversos campos de estudos dentro do ensino de ciências, o escopo deste jogo 

é, majoritariamente, garantir um maior entretenimento com algas microscópicas, 

tornando mais lúdico alguns conceitos de Botânica que podem ser apresentados nos anos 

finais do Ensino Fundamental. O jogo foi integralmente desenvolvido por softwares 

gratuitos, e escrito na linguagem de programação JAVA, dentro da plataforma Eclipse. 

Foram utilizados outros programas para a edição do cenário e desenvolvimento dos 

personagens, como: Notepad++ e Paint. A aplicação do game ainda não foi efetuada em 

escolas que trabalhem com ensino fundamental. Este trabalho foi desenvolvido a fim de 

contemplar atividades propostas na disciplina de Botânica II – Elaboração de atividades 

lúdicas para discentes do ensino fundamental e/ou médio –, sob orientação da Prof.ª 

Graziela Fleury Coelho de Araújo, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG 

– Unidade Divinópolis. Discentes dos anos finais do ensino fundamental poderão ter 

conhecimento prévio, de uma maneira lúdica, de quão é interessante o estudo de algas 

microscópicas, o que fará consolidar os conceitos introdutórios do campo de estudo da 

Botânica. 

 

Palavras-chave: Alga Zumbi, Jogo interativo de ciências, Botânica para o Ensino 
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O USO DE MAPAS CONCEITUAIS NO ENSINO DE 

CITOLOGIA E HISTOLOGIA EM CURSOS DE 

GRADUAÇÃO 

 

Iasmin Rabelo de Queiroz, Janice Henriques da Silva, Luciana de Oliveira 

Andrade 

 

Universidade Federal de Minas Gerais – Instituto de Ciências Biológicas. 

 

Mapas Conceituais (MC) consistem em uma ferramenta de estudos que permite a 

representação gráfica e hierárquica do conhecimento. Foram desenvolvidos por Joseph 

Novak e seu grupo de pesquisa, baseados na teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel, que defende que os novos conhecimentos são consolidados de acordo com os 

conceitos pré-fixados na rede cognitiva do sujeito. Nos MC os conceitos são organizados 

em proposições de forma a facilitar a associação com os conhecimentos prévios e novos 

e assim a assimilação pelo estudante. Por mostrar grande potencial de otimização do 

processo de ensino-aprendizagem, a metodologia foi aplicada em disciplinas com 

histórico de alto índice de reprovações do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O 

objetivo desse trabalho é mostrar a análise dessa experiência na visão discente. Em 2016, 

aproximadamente 250 estudantes das disciplinas de Biologia Celular do curso de Ciências 

Biológicas e Citologia e Histologia aplicada a Fonoaudiologia participaram do Projeto, 

elaborando um MC para cada tema abordado nas aulas. O software indicado para 

elaboração dos MC foi o CmapTools, desenvolvido por um instituto do qual Joseph 

Novak é membro. Com o prazo de uma semana após a aula, os estudantes entregaram 

suas produções, por meio de um Ambiente Virtual de Aprendizagem elaborado pela 

equipe do Projeto na plataforma Moodle, e receberam um retorno avaliativo de um 

monitor, com  a possibilidade de fazer as correções e entregar uma versão final para 

atribuição da nota. Ao final da experiência os participantes  foram convidados a responder 

voluntariamente um questionário on-line sobre a vivência, sendo que 109 responderam 

(~43%). A análise dos dados revelou que 76% dos estudantes desconheciam a 

metodologia antes do início do Projeto, 83% se declararam satisfeitos quanto ao uso dos 

MC como estratégia para melhoria da aprendizagem e 87% dos respondentes avaliaram 

como satisfatório o uso do ambiente virtual para implementação do Projeto. O uso de MC 

como ferramenta complementar e inovadora no ensino de Citologia e Histologia da 

graduação se mostrou uma estratégia valiosa, podendo ser implementado em diversas 

disciplinas nas quais haja o interesse de docentes e estudantes em aprimorar o processo 

de construção do conhecimento. 
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ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO E 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE FEIRA DE 

CIÊNCIAS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE BELO 

HORIZONTE 

 

Bárbara Abranches de Araujo Porto, Claudia Alves de Mendonça Itaboray, 

Arthur Oliveira Freitas, Carlos Alberto de Castro, Aline Liliane Epifania 

Maia 

 

Escola Municipal Prefeito Aminthas de Barros – Belo Horizonte 

 

O processo de ensino-aprendizagem em ambientes não formais tem demonstrado 

resultados satisfatórios em muitas pesquisas, pois, tais espaços contribuem para a 

compreensão dos conceitos científicos pelos estudantes. Outro ponto importante é a 

divulgação dos resultados obtidos, para que o conhecimento adquirido seja valorizado. 

Feiras de Ciências são importantes locais de divulgação científica, por serem um local 

que permite a esses estudantes levar informações científicas e tecnológicas à comunidade 

escolar. Em 2015 foi criado o Projeto “Sustentabilidade na Escola” que surgiu de uma 

demanda dos próprios estudantes do 6º e 7º ano da E.M. Prefeito Aminthas de Barros: 

combater o desperdício de comida na hora da merenda e reduzir o lixo gerado na escola 

com o preparo da mesma. Os estudantes investigaram quanto de lixo orgânico era gerado 

coletando e pesando esse lixo. Para que o lixo orgânico não fosse jogado fora junto com 

os outros tipos de lixo, ele foi reciclado pela técnica de compostagem e destinado para a 

adubação da horta da escola. Os resultados obtidos foram apresentados na 5ª Feira de 

Ciências, Cultura & Tecnologia realizada pela Prefeitura de Belo Horizonte e na II 

FECATEC realizada pela Estação Ecológica da UFMG. A apresentação do projeto na II 

FECATEC rendeu um prêmio aos estudantes e uma bolsa de iniciação científica júnior, 

para os alunos darem continuidade ao projeto. A eficácia do composto produzido foi 

objeto de estudo do trabalho de iniciação científica júnior no ano de 2016, executado na 

escola. O fechamento desse projeto foi apresentado na MICE 2017 (Mostra de 

investigação Científica Escolar), por meio de um trabalho com o resgate histórico da 

trajetória do projeto onde demostraram fotos e resultados finais. Esse trabalho 

desenvolveu nos alunos senso crítico quanto às questões de geração de lixo e desperdício, 

autonomia na execução de tarefas, já que eles mesmos eram responsáveis pela coleta do 

material e destinação do lixo para a compostagem. Além disso, foi desenvolvida a 

investigação científica quando o projeto de iniciação científica foi realizado. 
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 “A BATALHA DOS INVERTEX”: UM JOGO DIDÁTICO 

PARA AUXILIAR O ENSINO DE ZOOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Luzia Rezende Guimarães, Lorena Ferrari Uceli, Tiago Figueiredo Abdo, 

Marcelo Diniz Monteiro de Barros. 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O ensino de Zoologia na Educação Básica, apesar de sua importância para a compreensão 

da vida no planeta Terra, é geralmente conduzido de forma monótona, tradicional e 

baseado em memorizações, o que dificulta o entendimento e a contextualização do 

conteúdo pelo aluno. O uso de jogos didáticos pode auxiliar na aprendizagem destes 

conteúdos, tornando o processo mais lúdico e dinâmico, e facilitando a fixação de termos 

importantes para o entendimento geral da Zoologia. O presente trabalho teve como 

objetivo o desenvolvimento e a aplicação de um jogo didático – “A Batalha dos Invertex” 

- que auxiliasse os alunos do 7º ano a caracterizar corretamente o filo Arthropoda, bem 

como conhecer as estratégicas, físicas e comportamentais, que invertebrados utilizam em 

seus procedimentos de ataque e defesa contra predadores. O jogo é baseado no modelo 

“Super Trunfo” e consiste na produção, por cada dupla, de uma carta contendo um 

artrópode hipotético que apresente estruturas observadas em qualquer filo de 

invertebrados, que possam ser usadas como estratégia de ataque ou defesa. Cada estrutura 

recebe uma pontuação, atribuída aleatoriamente pelo professor e não revelada ao aluno 

até o momento do jogo. O objetivo é vencer o adversário em uma batalha entre os 

“invertex” construídos pelos alunos, até que sobre apenas um vencedor. Antes da 

confecção das cartas, o conteúdo de Zoologia dos Invertebrados, incluindo as estratégias 

citadas e as caracterizações de cada classe de artrópodes, foram enfatizadas. O jogo foi 

aplicado em uma turma do 7º ano de uma escola particular de Belo Horizonte. Um 

questionário avaliativo foi aplicado antes da execução do jogo e nele os alunos listaram 

as estratégias de defesa e ataque utilizadas pelos invertebrados.  Ao responder o segundo 

questionário, após o jogo, os alunos listaram uma variedade muito maior dessas 

estratégias e ainda descreveram como o jogo ajudou a entender, de maneira divertida, a 

caracterização das diversas classes dos Arthropoda. Os autores esperam que a criação de 

jogos didáticos torne-se uma importante estratégia de ensino de Zoologia no Ensino 

Fundamental, promovendo uma aprendizagem significativa, prazerosa e lúdica. 
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A POESIA CANTA E ENCANTA: A CRIAÇÃO DE 

CORDEL E PARÓDIA COMO ESTRATÉGIA 

DIVERSIFICADA PARA O ENSINO DE ZOOLOGIA 

 

Marcelo Diniz Monteiro de Barros, Nazaré Mayrink, Luzia Rezende 

Guimarães, Priscila Amanda Alves Demetrio, Daniel Lages Wardil, Thiago 

Figueiredo Abdo 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – IEC 

 

O uso de estratégias diversificadas de ensino nos mais diversos conteúdos do Ensino 

Básico permite uma aprendizagem significativa, de forma lúdica e prazerosa. O conteúdo 

de Zoologia, trabalhado no 7º ano do Ensino Fundamental e no 2º ano do Ensino Médio, 

é muito extenso e normalmente repassado aos alunos de forma mecânica e repleto de 

memorizações. A partir do exposto, torna-se essencial criar estratégias de ensino 

diversificadas que aproximem esse conteúdo tão diverso e fascinante à realidade dos 

alunos, cada vez mais urbanos, sem contato com o ambiente e com a fauna que os cerca. 

Essas estratégias devem, ainda, promover à participação ativa dos alunos, despertando 

sua curiosidade e desafiando seu senso comum.  O uso da poesia como ferramenta de 

ensino e aprendizagem, oferece a possibilidade do aluno imaginar, estabelecer relações 

entre a palavra e o mundo e estimular sua criatividade. Já a música, sempre em parceria 

com a poesia, faz parte do cotidiano, traduz sentimentos, situações e até transmite 

informações acerca dos seres vivos e dos processos científicos. Interligar essas duas 

ferramentas, a poesia e a música, permite criar uma metodologia diferenciada para o 

ensino de zoologia: o Cordel e a Paródia. A partir dessa perspectiva, os autores desse 

trabalho, proposto na disciplina de Ensino de Zoologia, da Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências e Biologia da PUC Minas, produziram uma paródia -Trem bala dos animais- e 

um cordel -Borboletas- a fim de ilustrar essa ferramenta de ensino e avaliar o seu potencial 

de uso. No desenvolvimento dos trabalhos com a paródia e o cordel o protagonismo 

juvenil fica evidente, uma vez que o estudante deixa de ser passivo para se tornar ativo 

no seu processo de aprendizagem, desenvolvendo diversas competências e habilidades 

que permeiam o ler, imaginar, criar, pensar, aprender e pesquisar. Os autores esperam 

com este trabalho ampliar os recursos didáticos disponíveis para o professor em sala de 

aula e que a criação de cordéis e paródias torne-se uma importante estratégia diversificada 

para o ensino de Zoologia, sendo capaz de promover uma aprendizagem significativa, 

prazerosa e lúdica. 
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A ELABORAÇÃO DE UMA HISTÓRIA EM 

QUADRINHOS INTITULADA DIÁRIO DE UMA 

BACTÉRIA 

 

Ana Flávia de Oliveira Aquino, Kênia Aparecida Bispo de Almeida Corrêa, 

Letícia Satler Gonçalves, Mônica Sanchez Fachin, Thayana Cristina Duarte 

Santos, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

A história em quadrinhos desenvolvida tem como objetivo proporcionar aos educadores 

uma forma diferente de trabalhar o tema Microbiologia, utilizando o entretenimento, para 

mediar informações científicas aos alunos. O uso de HQs em sala de aula pode ser uma 

estratégia de ensino de grande importância, pois pode gerar uma efetiva interação entre o 

aluno e o tema a ser ensinado, associando-o a elementos icônicos, por meio de imagens, 

e ao texto com elementos linguísticos, levando a um entendimento mais imediato. Foi 

realizada uma busca em sites acadêmicos pelo tema, verificando assuntos abordados na 

HQ. Sendo assim, foi possível relatar de forma clara, importantes acontecimentos na 

história da microbiologia, como as contribuições de Louis Pasteur na refutação da 

abiogênese e o estudo de Alexander Fleming, que levou a descoberta dos antibióticos. 
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PROMOVENDO O ENSINO DE CÉLULA ANIMAL 

ATRAVÉS DE UMA ANALOGIA 

 

Ana Flavia Silva Mesquita, Nathália de Assis Rodes, Marcelo Diniz 

Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

A citologia na visão de muitos professores de educação básica é considerada complexa 

devido aos ensinamentos sobre organelas e suas funções. A insistência dos docentes em 

utilizar métodos tradicionais de ensino como o livro didático e aulas teóricas utilizando 

apenas o quadro e giz dificultam o processo de ensino-aprendizagem e contribuem para 

a não assimilação do conteúdo. Portanto, é preciso levar para as salas de aula, 

principalmente as de educação básica, novos métodos que façam com que os discentes 

tenham melhor compreensão e facilite a aprendizagem do conteúdo ensinado. Um dos 

entraves para os alunos no estudo de citologia é não poder ver as organelas em 

funcionamento ou não visualizar uma célula macroscopicamente, pois são em minoria as 

escolas brasileiras de ensino público e privado que possuem tecnologia disponível para 

visualizar estruturas de menores escalas em microscópios e lupas eletrônicas. Neste 

contexto, o presente trabalho traz um método alternativo ao ensino tradicional, na medida 

em que se trata de uma analogia ao funcionamento da célula animal nucleada. Para isso 

utilizou-se o funcionamento de uma empresa e as respectivas funções de seus 

funcionários, que foram associados ao funcionamento celular e de suas organelas. Para a 

construção da analogia foi utilizado papel, lápis, tesoura, cola, recortes de imagens e 

canetas. A atividade proposta, além de ajudar o aluno a assimilar o conteúdo e contribuir 

para a memorização do mesmo é simples e de baixo custo, o que facilita a aplicação em 

diferentes contextos sociais e pode contribuir de maneira eficaz para a melhoria do ensino 

de ciências no país. 
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APRENDENDO A ORGANIZAÇÃO DA TABELA 

PERIÓDICA E O USO COTIDIANO DOS ELEMENTOS 

QUÍMICOS 

 

Ana Flavia Silva Mesquita, Paola Carollyne Santos Morais e Silva, Ruan 

Victor Teles Gregório, Amanda Carolina Resende Rodrigues, Flavia 

Suzana França Guieiro, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

A elaboração e aplicação da tabela periódica ocorreram com os alunos licenciandos em 

Ciências Biológicas da PUC–MG e a professora supervisora do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID, na Escola Municipal Clóvis Salgado, com 

quatro turmas do 9º ano do ensino fundamental. As aulas de ciências que possuem 

conteúdos de química são consideradas pelos discentes assuntos abstratos, distantes de 

sua rotina e de difícil entendimento. Diante disso, foi construído um material didático 

com o objetivo de levar à familiarização dos elementos químicos encontrados na natureza 

tais como, produtos, objetos, alimentos aos alunos e também, de modo didático e 

dinâmico, o aprendizado da lógica organizacional da tabela periódica, a fim de auxiliar 

os alunos no processo de aprendizagem dos conteúdos mostrados em sala de aula. Foi 

construído um painel, de TNT, no qual foi montada a tabela periódica, proporcional ao 

tamanho do quadro branco. Nesse painel haviam coladas molduras de EVA, para que os 

alunos colocassem a carta correspondente ao elemento químico, no local correto. Foram 

confeccionadas cartas (com os elementos químicos divididos nas famílias da tabela 

periódica), e dicas (que auxiliavam o aluno a encontrar o elemento correto). As turmas 

foram divididas em sete grupos. Cada grupo, quando solicitado, escolhia dois alunos e os 

mesmos direcionavam a mesa da professora, retiravam da urna uma carta dica e liam em 

voz alta para os demais alunos. Enquanto isso, o outro aluno do grupo procurava a carta 

do elemento correspondente para ser afixado na tabela. Se acertassem recebiam um ponto, 

podendo chegar a cinco e, caso errassem, não haveria pontuação. Pode-se observar com 

a atividade, que o uso de materiais didáticos diferentes do usual, como jogos, por 

exemplo, faz com que a aprendizagem, pelos alunos, ocorra de forma mais rápida e eficaz. 

As cartas com as dicas trouxeram uma maior aproximação destes elementos químicos 

com a realidade dos alunos, saindo do abstrato, já que a maioria dos elementos químicos 

estão presentes no cotidiano e, com isso, é possível agregar significância. Conclui-se, ao 

final, que a atividade auxiliou na melhor compreensão dos conteúdos de química durante 

as aulas. 
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Janaina Macedo Neres, Luzia Coutinho dos Santos, Marcelo Diniz 

Monteiro de Barros 
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O Guia do Educador é um instrumento direcionado para professores da Educação Infantil 

e demais interessados. Nele apresentamos uma proposta de utilização de desenho 

animado de curta metragem como recurso para fixação de conceitos relacionados a 

Natureza e a Sociedade, tratando especialmente sobre o tema Fauna. Esse Guia delimita 

a proposta para aplicação nas faixas etárias de 3 a 5 anos. Metodologicamente se propõe 

o tempo aproximado de 1 mês como ideal para trabalhar a proposta apresentada, 

distribuído em 3 etapas, sendo a primeira o levantamento e análise dos conhecimentos 

das crianças a respeito do temática e introdução de conceitos, a segunda os registros por 

meio de uma lista de mamíferos - por exemplo - do que as crianças  já conheciam e 

conheceram na fase inicial e a terceira e última fase a fixação dos conceitos sobre os 

animais por meio dos desenhos animados do Zoo Babu (DVD com 2 episódios do Zoo 

Babu O Caracol e O Pato como exemplos) além da ampliação por meio de registro das 

letras iniciais dos animais para as crianças que já tenham domínio do alfabeto. Como 

resultado espera-se que os vídeos de curta metragem, por suas características lúdicas e 

atrativas devidos os recursos sonoros e visuais que os compõem, possam contribuir de 

maneira expressiva para a fixação dos conceitos trabalhados anteriormente. Considera-se 

assim que a criança é vista como sujeito de direito ativo na construção do seu 

conhecimento desde o levantamento de uma dada hipótese sobre a temática, passando 

pela socialização e registros do seu conhecimento e culminando em sua efetiva 

aprendizagem e na fixação desse conhecimento de maneira lúdica utilizando os recursos 

tecnológicos e as tecnologias audiovisuais provocativas propícias para o desenvolvimento 

do pensamento. 

 

Palavras-chave: Natureza e Sociedade, Fauna, Desenho Animado. 
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PARASITOSES INTESTINAIS: O USO DE 

METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Larissa de Souza Lobo, Maria Cecília de Freitas, Ana Luíza Dias Faria, 

Fernanda de Jesus Costa 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O ambiente escolar pode ser considerado um meio de propagação de conhecimento, de 

modo que, a compreensão sobre a doença oferece alternativas de prevenção do contágio. 

Dessa forma, é preciso implementar diferentes métodos de ensino e aprendizagem na 

disciplina de parasitologia, com o intuito de favorecer a aprendizagem. Sendo assim, o 

presente trabalho teve como objetivo verificar a eficácia da intervenção sobre as 

Verminoses Intestinais (ascaridíase, teníase e ancilostomíase) realizada com estudantes 

do 7º ano de uma escola particular localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. 

Inicialmente, foi elaborado um pré-teste, a fim de obter dados em relação ao 

conhecimento dos alunos sobre as doenças causadas pelos vermes, seguido de uma aula 

que incluía informações relevantes sobre o tema, sendo proposta uma gincana composta 

de perguntas e respostas (verdadeiras e falsas) competidas entre dois grupos de alunos. A 

gincana foi baseada em perguntas sobre as verminoses, na qual os alunos tinham como 

objetivos responder às perguntas em um curto espaço de tempo como forma de pontuarem 

durante o jogo. À medida que ouvissem o apito, era necessário responder à pergunta 

levantando as placas de verdadeiro ou falso. Se a pergunta fosse respondida corretamente, 

o aluno pontuaria no jogo, caso contrário, a pergunta era respondida e esclarecida pelas 

alunas do curso de ciências biológicas, articuladoras do projeto. Em seguida, foi aplicado 

um pós-teste para avaliar a eficiência da intervenção. O pós-teste consistia na produção 

de um portfólio por parte dos alunos e os critérios de avaliação utilizados foram: a 

organização, clareza das informações e explicações, bem como, o conhecimento dos 

alunos adquiridos durante as atividades. Verificamos que a percepção alcançada pelos 

discentes após a intervenção foi efetiva, pois, pudemos destacar que todos os portfólios 

foram feitos com muito cuidado e dedicação dos alunos, e que todos eles puderam, de 

fato, participar dessa intervenção. Os resultados foram satisfatórios para as bolsistas, 

mostrando que a atividade foi eficaz e bem recebida pelos alunos. Nesse contexto, foi 

possível observar a importância da inclusão de metodologias alternativas na formação 

dos educandos no ensino das parasitoses intestinais. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências,  Aprendizagem, Parasitoses Intestinais.  
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CHARGES: ABORDANDO UMA ESTRATÉGIA PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Nayara Campos da Cunha, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Campus Betim 

 

Em uma realidade em que os alunos possuem pouco interesse em temáticas científicas, 

cabe ao educador fazer uso de diferentes metodologias para proporcionar maior 

interatividade e atenção de seus educandos. Para isso, considera-se o uso de charges como 

um material didático interessante, com o qual os educandos poderão discutir 

determinados conceitos. Essa pesquisa se constituiu em uma proposta de análise das 

charges publicadas nas colunas de Opinião do jornal Folha de São Paulo em um período 

de sete meses, de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2017, a fim de avaliá-las e verificar a 

possibilidade como recurso metodológico na construção de conceitos e assimilação de 

conteúdos referentes ao processo de ensino aprendizagem em Ciências. Para essa análise, 

verificou-se o conteúdo do jornal através de seu site na internet, logo que esse 

disponibiliza a versão digital de todas as suas edições. Verificou-se a possibilidade da 

utilização das charges para o ensino dos conteúdos de ciências da natureza, conforme os 

Eixos temáticos propostos pelos PCN’s do 3º e 4º ciclos do ensino fundamental e em 

tópicos divididos nas categorias: “Terra e Universo”, Vida e Ambiente”, “Ser humano e 

Saúde”, “Tecnologia e Sociedade”, “Zoologia”, “Botânica”, “Genética e Evolução”, 

Microbiologia” e “Ecologia”. A análise foi feita de acordo com as publicações diárias no 

jornal dentro da data estipulada, e, ao fim, foram selecionadas 62 charges. Posteriormente, 

essas foram agrupadas em uma ou mais categorias conforme a sua possibilidade no ensino 

em ciências. Dessa forma foram obtidas: 3 em Terra e Universo, 39 em Vida e ambiente, 

17 em Ser humano e Saúde, 7 em Tecnologia e Sociedade, 21 em Zoologia, 3 em 

Botânica, 4 Microbiologia, 6 em Ecologia e 5 em Genética e Evolução. As charges 

poderiam ser utilizadas de forma introdutória, testando os conhecimentos básicos dos 

estudantes, dentro do conteúdo para contextualiza-lo ou como atividades para verificar a 

capacidade do aluno em reconhecer o que lhe foi ensinado. As charges são instrumentos 

capazes de atribuir forma e sentido ao conteúdo ensinado, associando-o a temas do 

cotidiano. 

 

Palavras-chave: Charges, Ensino de Ciências, Metodologias de Ensino. 
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PROMOVENDO O ENSINO DE CITOLOGIA ATRAVÉS 

DE UM JOGO E DE ORGANELAS EM BISCUIT 

 

Nathália de Assis Rodes, Jacqueline de Cassia Ferreira, Kátia Cristina 

Inácio, Jennifer Gomes Neuman Freitas, Welesson Ferreira de Jesus, Edna 

Madureira Lanza, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Campus Betim 

 

A citologia, por ser um dos conteúdos mais complexos da biologia, é vista por alunos e 

professores, muitas vezes, como um tema difícil, tedioso ou cansativo. Para trazer mais 

interesse a esse conteúdo é necessário desenvolver atividades lúdicas que proporcionem 

um momento que, além de trazer conhecimento, busque também uma situação de 

descontração, relaxamento e sociabilidade. Sendo assim, este trabalho traz um método 

alternativo de ensino que é um jogo intitulado como Roda Célula, no qual os próprios 

alunos, divididos em grupos, construíram as organelas em biscuit para que fossem 

utilizadas no tabuleiro, feito de papelão. O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual 

Amélia Santana Barbosa, no município de Betim, com oito turmas de primeiro ano do 

Ensino Médio, pelos bolsistas do PIBID.  Os alunos, além de terem participado das 

construções, também explicaram as funções da sua organela para o restante da sala. A 

construção das organelas em biscuit ajudou os alunos no entendimento do assunto, na 

medida em que eles tiveram que estudar para conseguir fabricá-las e para explicar a 

respeito de suas funções, além de pesquisarem, também, sobre as organelas restantes para 

a competição do jogo. Foi perceptível a eficácia deste método e a animação dos alunos 

quanto ao jogo pelo entusiasmo que estavam e por um questionário feito após a aula, além 

de ser um método de baixo custo que pode ser utilizado em diferentes contextos sociais. 

 

Palavras-chave: Ensino de citologia, Estratégia de ensino, Ensino de ciências. 
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GUIA DO EDUCADOR PARA A ANIMAÇÃO DIVERTIDA 

MENTE 

 

Thalita Cássia Rodrigues Paiva Ferreira, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Essa animação americana foi lançada no ano de 2015 e foi dirigida por Pete Docter. Trata 

de emoções de uma garota, de 11 anos, que sofre com as mudanças em sua vida. Tudo 

começa quando ela e seus pais se mudam da cidade natal, no estado de Minnesota, para 

San Francisco. Não sabendo lidar com as mudanças em sua vida, as diferentes emoções 

encontradas em seu cérebro, Alegria; Tristeza; Raiva; Nojinho e Medo se esforçam para 

contornar essa situação e tornar a vida de Riley feliz. Com base no que se vê na animação, 

o objetivo deste guia do educador é trabalhar, com alunos do ensino médio, na disciplina 

de Biologia, o sistema nervoso, aprofundando sobre o assunto e abordando sobre a 

organização, função de cada região e as emoções que expressamos. Para isso, as 

atividades são divididas em três etapas. Na primeira foi feita uma introdução sobre o 

assunto do filme e posteriormente devem ser discutidas em sala algumas perguntas, como 

forma de sondagem para verificar o conhecimento prévio sobre o tema. Na segunda etapa, 

utilizando duas aulas de 50 minutos cada, o professor deve exibir o filme e nos restantes 

finais, da segunda aula, sugerimos que o professor explique como os alunos deverão 

responder as perguntas do roteiro que será dado a eles e com base no que foi visto no 

filme. Após as atividades iniciais, na terceira etapa, sugere-se a realização de uma 

atividade prática, em grupo ou individual, em que os alunos deverão montar um modelo 

de neurônio. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Filme como estratégia de ensino, Ensino do sistema 

nervoso. 
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ÉTICA ANIMAL: INVESTIGANDO O USO DE ANIMAIS 

NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE CIÊNCIAS E 

BIOLOGIA E NA SUA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO  

 

Luzia Rezende Guimarães, Daniel Lages Wardil, Denílson Santos 

Rodrigues, Maria Nazaré Mayrink Silva Pimentel de Mello, Priscila 

Amanda Alves Demetrio, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Desde as décadas de 80/90 a discussão sobre a utilização de animais para pesquisa 

científica e para práticas pedagógicas nas mais diversas áreas da educação, seja no ensino 

superior ou na Educação Básica, vem sendo intensificadas no mundo todo. No entanto, 

aqui no Brasil, há poucos dados estatísticos sobre o tema. A partir dessa constatação, 

surgiu a necessidade de se investigar a utilização de animais durante a formação de 

professores das disciplinas de Ciências e Biologia tanto na rede pública quanto privada, 

a relevância dessas atividades para a formação do professor e se essa prática influencia 

sua atuação na Educação Básica. A investigação foi feita por meio de um questionário 

aplicado a um grupo de 78 professores de Ciências e Biologia, da região Metropolitana 

de Belo Horizonte atuantes na Educação Básica, graduados em diferentes Instituições. 

Esse instrumento de coleta de dados propôs questões com o intuito de avaliar a relevância 

do uso de animais na graduação, a relação da formação com a prática desses professores 

e trazer subsídios para uma discussão sobre a Ética Animal investigando, inclusive, o 

conhecimento por parte dos docentes da legislação em vigor sobre esse tema. Os 

resultados encontrados mostram que a discussão sobre Bioética ainda é pouco difundida 

no meio acadêmico, resultando na formação de profissionais atuantes na Educação 

Básica, que desconhecem até mesmo a legislação vigente. Outro fator importante, 

corroborado pelos dados da pesquisa, é que as aulas práticas influenciam muito na 

formação do professor e em como ele ministra suas aulas de Ciências e Biologia na 

Educação Básica. 

 

Palavras-chave: Ética Animal, Bioética, Ensino de Ciências e Biologia. 
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NOVOS RECURSOS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE 

MICROBIOLOGIA 

 

André Vilaça Carvalho Viegas Martins, Maria Letícia de Albernaz Botinha, 

Mayra Odília Souza, Liliane Oliveira 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Pós-Graduação em Microbiologia 

 

Elaborado com a finalidade de explorar novas técnicas pedagógicas utilizando uma 

perspectiva crítica para o ensino de ciências, foram produzidos dois materiais didáticos 

durante a disciplina de Ensino em Microbiologia do curso de Especialização em 

Microbiologia da PUC Minas. O primeiro sendo um roteiro de atividades utilizando o 

filme comercial "Osmose Jones", e o segundo uma história em quadrinhos voltada para o 

tema da microbiologia salmonelose, os quais podem ser utilizados por professores da 

educação básica como uma possibilidade de novas atividades no ensino, sendo ao mesmo 

tempo uma forma lúdica e eficaz para o ensino/aprendizagem. Sendo necessária uma 

busca constante de um processo de ensino e de aprendizagem que possa corresponder às 

necessidades dos professores e dos alunos para a construção do conhecimento, diversos 

métodos, como os apresentados, são de grande valia para que esta demanda possa ser 

atendida e ter sucesso, levando assim a uma maior aproximação dos alunos com os 

conteúdos programáticos escolares. 

 

Palavras-chave: Educação, Ensino, Microbiologia. 
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O USO DO CORDEL NO ENSINO DE CIÊNCIAS COMO 

ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE EMBRIOLOGIA 

 

Jessica Barbosa dos Santos, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O uso de versos de cordel como metodologia de ensino aprimora a capacidade criativa do 

aluno e o conduz a uma reflexão sobre o seu lugar, melhorando a compreensão dos 

conteúdos (FONSÊCA & FONSÊCA, 2008). O objetivo deste trabalho é promover a 

compreensão da embriologia de forma clara e sucinta, a fim de associar ao conteúdo 

teórico, bem como instigar o uso da criatividade na sala de aula. A embriogênese é 

explicada num contexto romântico, onde é percebida a magia e a perfeição da criação da 

vida humana. O primeiro passo é a relação sexual, que é mencionada no cordel como um 

ato de extremo amor e permite o encontro dos gametas masculino e feminino para 

possibilitar a fecundação. Em seguida, a formação do zigoto permite uma série de 

transformações celulares e hormonais na mãe e no feto durante o período de gestação. O 

cordel destaca também outros fatos importantes, como a alimentação através do cordão 

umbilical e o colostro, fundamental como fonte de microorganismos para o 

estabelecimento da microbiota digestiva do recém-nascido. 

 

Palavras-chave: Literatura de cordel , Ensino de ciências, Ensino de embriologia. 
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DINOSSAURO, UMA ABORDAGEM COM A EXPOSIÇÃO 

“ERA DOS RÉPTEIS” DO MUSEU DE CIÊNCIAS 

NATURAIS PUC MINAS  

 

Raquel Michelle Batista, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O filme Dinossauro pode ser utilizado no discurso dos educadores do Museu de Ciências 

Naturais PUC Minas, na interface com a exposição “Era dos Répteis”. O filme conta a 

história de Aladar (Iguanodon sp) um órfão dinossauro criado por uma família de lêmures 

(Propithecus sp) e se passa, provavelmente no Cretáceo, pois, os Iguanodon são deste 

período. Os objetivos deste trabalho são realizar uma comparação entre as espécies 

existentes na exposição do Museu PUC Minas com as espécies que aparecem no filme e 

propor uma discussão acerca dos modelos que visam explicar as teorias de extinção dos 

dinossauros. O filme “Dinossauro” exibe alguns erros paleontológicos como a 

reconstituição do Carnotaurus sastrei, que parece não atender às pesquisas sobre a 

espécie. Há também uma incoerência em relação ao período em que viveram 

determinadas espécies. Os educadores do Museu PUC Minas, em seu discurso, podem 

desmistificar essas questões. A compreensão das eras ou tempos geológicos é de grande 

relevância, visto que a partir destas informações é possível situar tempo e espaço em que 

os personagens do filme Dinossauro estão inseridos. Os estudos paleontológicos são 

essenciais para que possamos compreender as características apresentadas pelos fósseis. 

Espera-se que o trabalho possa colaborar para a necessidade de conservação dessas peças, 

estimulando que estudos minuciosos sejam realizados e que se consiga descobrir aspectos 

além dos que conhecemos para poder compreender seus hábitos, alimentação e caracteres 

físicos. 

 

Palavras-chave: Filme Dinossauro, Educação em Museus, Ensino de Paleontologia. 
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"JURASSIC PARK” UMA INTERFACE COM A 

EXPOSIÇÃO “A ERA DOS RÉPTEIS” DO MUSEU DE 

CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS 

 

Raquel Michelle Batista, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Jurassic Park é um filme de ficção científica, lançado em 1993. Foi um dos principais 

motivos para a popularização dos dinossauros no mundo. Em uma ilha tropical é instalada 

uma empresa de engenharia genética que objetiva criar seres vivos extintos, a partir de 

material genético preservado em âmbar. Com o auxílio das informações transmitidas por 

este filme, é possível apresentar as características dos dinossauros que os colocam em um 

grupo tão específico e diferente de qualquer outro grupo de répteis existentes. O objetivo 

deste trabalho foi trabalhar questões relativas às teorias científicas acerca do modo de 

vida de determinadas espécies de dinossauros. A possibilidade de se trabalhar teorias 

conhecidas sobre o grupo dos répteis pode ser melhor exemplificada através da 

comparação de informações do filme e das réplicas expostas no primeiro andar do Museu 

de Ciências Naturais PUC Minas. É incluída uma discussão sobre a posição geográfica 

em que determinadas espécies viviam e a localidade onde foram encontrados os fósseis 

expostos no museu. Ao realizar a análise das informações fornecidas pelo filme sobre 

determinadas características de algumas espécies foi possível identificar semelhanças e 

diferenças entre elas. O assunto abordado pelo filme Jurassic Park pode gerar discussões 

interessantes com o público adulto ou alunos de ensino Médio, referentes às 

possibilidades e consequências da clonagem de animais extintos. 

 

Palavras-chave: Ficção científica, Fósseis, Clonagem. 
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A POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CINEMA E DO 

ESPAÇO LÚDICO DO MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS 

PUC MINAS NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA  

 

Raquel Michelle Batista, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O Museu de Ciências Naturais PUC Minas abriga um imenso acervo e exibe uma das 

mais importantes coleções paleontológicas do Brasil. A realização deste trabalho foi 

possibilitada através da experiência de estágio no museu que viabilizou o conhecimento 

acerca do conteúdo das exposições facilitando, desta forma, a proposta de aliar o conteúdo 

didático da sala de aula com as exposições que oferecem uma riqueza de detalhes. Assim 

como os museus, o cinema é constituído de temáticas variadas quanto a sua função 

interativa e até de conhecimento cultural. O trabalho visa auxiliar o educador no que tange 

a percepção e aproveitamento de exposições do Museu de Ciências Naturais PUC Minas 

para o ensino de ciências, realizando a conexão entre sala de aula, espaços de educação 

lúdica e o cinema. A pesquisa foi desenvolvida a partir do estudo que permitiu a 

ampliação dos sentidos para uma visão mais aguçada sobre a possibilidade de trabalho 

com o cinema e a relação estreita com museus. Os dados coletados a partir da inclusão de 

informações de filmes que abordam temáticas relacionadas a filmes de animação e ficção 

científica durante as explanações em exposições do museu permitiram a compilação de 

dados exploração desse viés na prática educativa. O trabalho iniciado proporcionou a 

obtenção de uma estrutura sólida para divulgar o conhecimento científico através do 

cinema de maneira ampla, sem deixar de lado a seriedade de seus assuntos. 

 

Palavras-chave: Educação em Museus, Ensino de Paleontologia, Cinema e Ciência. 
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A EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIAS NATURAIS 

PUC MINAS “A GRANDE EXTINÇÃO: 11 MIL ANOS”, 

UMA PERSPECTIVA DE ABORDAGEM COM O FILME 

“A ERA DO GELO”  

 

Raquel Michelle Batista, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

A exposição “A grande extinção: 11 mil anos” enfatiza a última grande extinção e a era 

glacial que ocorreu há aproximadamente 12 mil anos, no Pleistoceno. Apresenta réplicas 

de fósseis, reconstituições e fósseis verdadeiros de animais da megafauna de mamíferos 

que viveram nesse período, em que parte do planeta Terra era recoberto por gelo. Na 

contextualização realizada pelo filme no período ocorreram condições muito severas de 

clima, que se repetiam periodicamente. Os objetivos deste trabalho foram realizar uma 

abordagem sobre o intercâmbio faunístico e os grandes mamíferos do Pleistoceno e 

identificar semelhanças e diferenças entre a fauna da América do Norte, abordada no 

filme, e a fauna da América do Sul, em exposição no museu. A abordagem realizada com 

os visitantes visava sempre levar o conhecimento da exposição fazendo um comparativo 

entre o conteúdo da exposição e o filme “A Era do Gelo”. O trabalho desenvolvido 

permitiu realizar comparações entre as espécies existentes no mesmo período da era 

glacial em localidades diferentes. É possível a abordagem relacionada às mudanças 

climáticas ocorridas atualmente e as consequências para o planeta Terra. O ensino, por 

meio da utilização de recursos além da tradicional sala de aula, museus e cinema, instigam 

os discentes por meio da reflexão e emoção, permitindo a estes a exploração de situações 

próximas a suas realidades. 

 

Palavras-chave: Pleistoceno, Grande Extinção, Mudanças Climáticas. 
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“FAUNA EXÓTICA”, UMA EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE 

CIÊNCIAS NATURAIS PUC MINAS, ABORDAGEM POR 

MEIO DO FILME “MADAGASCAR”  

 

Raquel Michelle Batista, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

A exposição “Fauna Exótica” conta com um acervo expressivo de peças originais de 

animais africanos e um exemplar de animal asiático (Elephas maxximus), toda a fauna 

representada é de animais existentes atualmente. São mamíferos, em sua maioria de 

grande porte, que têm como habitat natural as savanas, onde encontram condições 

propícias para sua sobrevivência, pois, grandes extensões de campos oferecem uma área 

de vida proporcional ao seu porte. Neste contexto, o filme “Madagascar” apresenta a 

temática dos zoológicos que abrigam animais exóticos e em perigo de extinção. O 

principal objetivo deste trabalho é realizar uma discussão acerca da questão dos 

zoológicos, pois, muitas vezes o ambiente criado para abrigar essas espécies é bem 

diferente do habitat natural. A manutenção dos zoológicos tem sido feita com o intuito de 

promover a conservação de determinadas espécies “ex situ”. Tanto o Museu PUC Minas, 

quanto o zoológico preservam o intuito de levar o conhecimento sobre os hábitos, 

características e também o status de conservação de diversas espécies. Torna-se 

imprescindível discutir as formas como esses animais estão sendo tratados e como se 

apresentam as condições de vida nos seus locais de sobrevivência. A aliança entre cinema 

e os conteúdos de um museu de ciências pode possibilitar a aproximação da informação 

científica do cotidiano das pessoas, fazendo com que elas reflitam como as suas ações 

podem interferir na vida de diversas espécies e, posteriormente, como essas ações são 

cíclicas e podem interferir na nossa forma de sobrevivência. 

 

Palavras-chave: Fauna exótica, Zoológicos, Habitat. 
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PEDAGOGA EM AMBIENTE HOSPITALAR: RELATO 

DAS PRÁTICAS JUNTO À CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

Daniela Cassia Moreira, Joyce Lorrany Nogueira Ribeiro, Rafaela Araújo 

Mendonça 

 

Universidade do Estado de Minas Gerais - Faculdade de Educação/CBH 

 

Nosso trabalho abordará as práticas pedagógicas junto à criança hospitalizada de um 

hospital em Belo Horizonte, através de entrevistas a serem realizadas pelas pesquisadoras. 

Essa pesquisa faz parte do trabalho de conclusão de curso das alunas da Faculdade de 

Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Nosso objetivo será notar a 

relevância da pedagogia hospitalar, identificando e descrevendo as práticas pedagógicas 

para a educação de crianças em ambiente hospitalar. O presente estudo se justifica a partir 

da constatação da existência de atendimento educacional de crianças dentro dos hospitais, 

o que define um campo de atuação para pedagogas, chamado de Pedagogia Hospitalar. 

Buscamos entender como acontece a educação dentro do ambiente hospitalar e quais as 

especificidades organizacionais para acolher e dar continuidade aos estudos de crianças 

em tratamento. Serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com pedagogas que atuem 

nesse ambiente. Utilizaremos uma análise qualitativa para interpretar o que será obtido 

como resposta e a abordagem hipotético-dedutiva, para compreender alguns aspectos 

relevantes para a atuação da pedagoga nesse ambiente. Com base nas análises 

bibliográficas e por meio dos relatos a serem coletados das pedagogas hospitalares, 

buscaremos elementos para compreender os diversos questionamentos que surgem a 

partir da temática em questão, o que reforçará o papel da Pedagogia Hospitalar na 

educação da criança. Temos como expectativa dar seguimento a pesquisa, buscando 

referências e a narrativa das pedagogas, que nos possibilitem a análise das práticas 

pedagógicas que poderão servir de orientação para pedagogas que queiram atuar na 

Pedagogia Hospitalar. A abordagem do tema escolhido poderá servir de base e incentivo 

no aprofundamento e no conhecimento sobre a atuação da pedagoga e de suas práticas 

pedagógicas com as crianças que se encontram impossibilitadas de frequentar a escola 

regular devido a uma enfermidade. 

 

Palavras-chave: Pedagogia hospitalar, Práticas pedagógicas, Crianças hospitalizadas. 
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Janice Aparecida de Souza  

 

Universidade do Estado de Minas Gerais - Faculdade de Educação/CBH 

 

O Projeto pretende ser uma ponte entre o projeto educacional desenvolvido pela Casa 

Aura, Organização Não Governamental que acolhe crianças e adolescentes em tratamento 

contra o câncer e as escolas de origem. O objetivo é fazer o acompanhamento escolar das 

crianças e adolescentes em tratamento, suas famílias e as escolas das quais são oriundas. 

Pretende, também, no âmbito da formação dos/as futuros/as pedagogos/as, promover a 

aproximação do corpo discente com o universo da pedagogia hospitalar. 

 

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar, Crianças com câncer, Acompanhamento escolar. 
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PROMOVENDO O ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS 

NAS ESCOLAS 

 

Jennifer Gomes Neuman Freitas, Jacqueline de Cassia Ferreira, Nathália de 

Assis Rodes, Daniella Rodrigues Mello, Simone de Souza, Edna Madureira 

Lanza, Marcelo Diniz Monteiro 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - Escola Estadual Amélia Santana Barbosa 

 

A conduta adequada em situações de emergência pode e deve ser aprendida pelas pessoas  

em  todas as faixas de idade, o que, por vezes, determina a recuperação das vítimas, e até 

mesmo faz a diferença entre a vida e a morte. O ensino de primeiros socorros nas escolas 

tem a finalidade de mediar conhecimentos para as pessoas desde as primeiras idades, 

abordando o conjunto de medidas necessárias para socorrer aos outros e a si mesmo. 

Realizou-se projeto experimental na Escola Estadual Amélia Santana Barbosa, município 

de Betim, Minas Gerais, com 8 turmas do primeiro ano do Ensino Médio. Intitulado 

Oficina de Primeiros socorros, expunha teoria e técnicas básicas de primeiros socorros. 

Após a oficina, foi aplicado para os alunos questionário avaliativo para verificação da 

relevância do aprendizado de primeiros socorros. Resultados indicaram que, dos 329 

alunos, 136 já passaram pela situação de ter que ajudar um acidentado. 308 afirmaram 

acreditar na relevância dos conhecimentos aprendidos para salvar vidas. 300 disseram 

que as escolas deveriam aplicar o ensino de primeiros socorros. A necessidade e a 

relevância do ensino sistematizado de primeiros Socorros na Educação Básica é evidente, 

e sua importância foi devidamente compreendida pelos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de primeiros socorros, Educação básica, Situações de 

emergência. 
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CONSTRUÇÃO  DE UM MÉTODO ALTERNATIVO DE 

ENSINO PARA O SISTEMA ABO E PARA O FATOR RH: 

A UTILIZAÇÃO DE UMA HEMÁCIA DE PELÚCIA 

 

Ana Flavia Silva Mesquita, Nathália de Assis Rodes, Marcelo Diniz 

Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Um dos conteúdos com maior dificuldade de compreensão no ensino de ciências são os 

grupos sanguíneos, especialmente o sistema ABO e o fator RH, fenômeno que ocorre 

devido à nomenclatura e conceitos associados ao tema o que se torna complexo para os 

discentes. A proposta do presente trabalho se caracteriza pela construção de uma hemácia 

de feltro que, em sua borda, apresente estruturas de vários formatos que simbolizam as 

aglutininas, que podem ser colocadas e retiradas à medida que o professor avançar na 

explicação de cada grupo sanguíneo e do fator RH positivo e negativo. Foi construído um 

eritrócito e as aglutininas com tecido feltro, linhas, agulhas, material de preenchimento, 

máquina de costura, EVA, cola quente e velcro. O material didático que representa a 

hemácia possui dimensões de 30 cm de largura e altura, e 3 cm de espessura. Já as 

estruturas que representam as aglutininas e fator RH variam de 2 a 5 cm de altura e 

possuem 1,5 cm de largura e espessura. As atividades e materiais didáticos podem ser 

usados como alternativas a falta de recursos disponíveis nas instituições de ensino básico 

no Brasil, uma vez que, sem o microscópio não é possível observar a célula sanguínea. A 

atividade também pode ser direcionada para outro público presente nas escolas que são 

os surdos, mudos e cegos, já que a hemácia em pelúcia consegue dar imagem a um tema 

complexo e é palpável. Visto isso, o presente material pode promover a visualização 

lúdica de como é a estrutura de uma hemácia, e assim aproximar ao discente o conteúdo 

de sistema ABO e fator RH. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências, Sistema ABO e fator RH, Estratégia de ensino em 

saúde. 



 
 

 

A UTILIZAÇÃO DE EPISÓDIOS DO DESENHO 

ANIMADO SID, O CIENTISTA: POSSÍVEIS APLICAÇÕES 

PARA OS ESTUDOS DA NATUREZA E DA SOCIEDADE 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Bárbara Teixeira Rodrigues, Alai Maria da Silva Martins, Ana Clara 

Barbosa Salgado, Carla da Silva Marzagao Santos, Marcelo Diniz Monteiro 

de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

Este guia partiu da necessidade de se criar alternativas para o estudo da saúde na educação 

infantil, já que as crianças sentem necessidade de atividades lúdicas para adquirir 

conhecimento. Neste trabalho analisamos cinco episódios da série infantil Sid, o cientista, 

com a temática: Saúde, articulando o desenho com metodologias que podem ser 

executadas pelo professor na Educação Infantil, enriquecendo a aula a fim de aproximar 

os recursos audiovisuais da prática docente e científica. A série de animação infantil visa 

integrar a ciência ao nosso cotidiano, com várias estratégias para despertar no 

telespectador o gosto pela ciência e seus experimentos práticos. Foi feita a análise dos 

seguintes episódios: “Escovando os Dentes”, “Eu Quero Bolo”, “Lavando as Mãos”, “Um 

Dia de TV” e “O Dia Saudável de Sid”. Posteriormente, foi realizada uma sistematização 

dos conteúdos abordados, relacionados a ciências, e construídas propostas de atividades 

direcionadas a professores da Educação Infantil que desejam trabalhar com o tema da 

saúde corporal na sala de aula. A escola não pode se limitar a ensinar apenas dentro de 

uma perspectiva. A educação infantil exige uma prática mais ativa, pois as crianças 

aprendem brincando e vivenciando as experimentações que lhes são propostas. Por meio 

da utilização de recursos audiovisuais articulados a atividades em sala de aula, podemos 

tornar o aprendizado mais significativo dentro da própria experiência do aluno. 

 

Palavras-chave: Sid - o cientista, Educação Infantil, Ensino para Saúde. 

 

 

 

 

 



 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO PARA A INCLUSÃO DE 

ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL NAS AULAS 

DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA SOBRE OS FILOS 

MOLLUSCA E ECHINODERMATA  

 

Luciana Cardoso Gonçalves 

 

UNOPAR – Pós-Graduação em Educação Especial e Inclusiva (EAD) 

 

O conceito de inclusão de estudantes com deficiência no ensino médio e fundamental é 

amplo e vem sendo discutido nas últimas décadas. A maioria das disciplinas escolares 

concentram grande parte de seu conteúdo em figuras e imagens ilustrativas e, no ensino 

de ciências, esta situação não é diferente. Por isto, os recursos didáticos e as Tecnologias 

Assistivas têm importância fundamental na educação de alunos com deficiência visual, 

em especial no ensino de Ciências e Biologia. Entre os conteúdos destas disciplinas estão 

os Filos Mollusca e Echinodermata, cujos representantes são, em sua maioria, marinhos 

e, em locais distantes do litoral, são desconhecidos por vários dos alunos. Imagina-se que 

os alunos com deficiência visual, principalmente, tirem pouco ou nenhum proveito destes 

conteúdos. Objetivando promover um aprendizado com equidade entre estudantes com e 

sem deficiência visual em algumas escolas de Belo Horizonte, através de materiais 

didáticos produzidos para o ensino de ciências e biologia, buscou-se analisar a eficiência 

destes na promoção do aprendizado, levando-se em consideração a opinião dos educandos 

e professores em relação à qualidade dos recursos didáticos produzidos, promovendo, 

assim, a inclusão dos alunos com deficiência visual nas aulas. A pesquisa foi aplicada em 

três instituições públicas estaduais: uma escola especial (E1) e duas escolas inclusivas 

(E2 e E3). Levando-se em conta os resultados apresentados, percebe-se que todos os 

alunos, videntes ou não, conseguiram, com a utilização dos materiais produzidos e com 

os recursos necessários, participar ativamente das aulas sobre os Filos Mollusca e 

Echinodermata e serem bem avaliados. 

 

Palavras-chave: Educação Inclusiva, Recursos Didáticos, Deficiência Visual. 

 

 

 

 

 



 
 

 

GUIA DO EDUCADOR PARA O FILME “PARA SEMPRE 

ALICE” 

 

Priscila Amanda Alves Demetrio, Flávia Lage Pessoa da Costa 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O uso de filmes como instrumento de ensino é uma estratégia que permite assimilação do 

conhecimento de forma lúdica, interativa, cativante e que pode ser explorada como um 

rico recurso pedagógico nas diversas áreas do saber. Contudo, muitas vezes esses filmes 

não são utilizados de forma didática pelos professores, por falta de um roteiro ou um guia 

prático que os auxiliem nas discussões e debates em sala. Assim, o presente estudo foi 

idealizado visando oferecer subsídios para que os educadores, sejam eles vinculados à 

educação formal ou informal, possam favorecer a aprendizagem de seus alunos acerca 

dos impactos individuais e coletivos da doença de Alzheimer, temática que desperta 

grande interesse social e consequentemente acadêmico.  

Para tanto é proposta a elaboração de um suplemento didático, conhecido como Guia do 

Educador, para o uso do filme “Para Sempre Alice”. O filme desperta atenção por retratar, 

de maneira fictícia, uma triste realidade vivenciada por um em cada dez idosos no Brasil: 

o avanço da doença de Alzheimer. O filme, além de retratar os aspectos fisiológicos da 

patologia aborta aspectos sociais, éticos e familiares correlatos à doença. O guia 

elaborado consta de três atividades que se sugere que sejam aplicadas a alunos de ensino 

médio. Estimula-se que as atividades propostas no guia sejam realizadas de forma 

interdisciplinar com as disciplinas de sociologia, geografia, filosofia e matemática.  Com 

este material pretende-se tornar o ensino da temática de “padrões de herança”, conteúdo 

abordado durante o ensino do conteúdo de biologia, mais atrativo, eficaz, contextualizado 

e de fácil compreensão. Espera-se também ampliar os recursos didáticos disponíveis para 

auxiliar o professor na preparação de aulas mais interessantes e funcionais. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências e Biologia, Uso de filmes como estratégia 

pedagógica, Genética.  



 
 

 

SOBRE A PRODUÇÃO DE UM GUIA DO EDUCADOR 

PARA O TRABALHO COM O VÍRUS EBOLA EM SALA 

DE AULA 

 

Ana Flávia de Oliveira Aquino, Kênia Aparecida Bispo de Almeida Corrêa, 

Letícia Satler Gonçalves, Mônica Sanchez Fachin, Thayana Cristina Duarte 

Santos, Marcelo Diniz Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O guia teve como objetivo desenvolver um roteiro para auxiliar e orientar educadores 

sobre a importância do vírus ebola, utilizando maneiras diferentes de apresentar o tema 

aos alunos em sala de aula. O uso de vídeos como um recurso pedagógico tem como 

propósito proporcionar um melhor entendimento ao aluno, estimulando assim, um maior 

interesse e senso crítico. A utilização desse recurso para a prática do ensino em sala de 

aula pode se tornar vantajosa, uma vez que pode auxiliar em um melhor entendimento do 

assunto proposto, facilitando à escrita e a aula expositiva. O guia propõe a utilização de 

uma reportagem como recurso pedagógico, intitulada: "Ebola: Ana Paula Padrão na 

África no meio da guerra contra o vírus mortal". Na cidade de Conacri, capital do país 

africano Guiné, Ana Paula entrevista sobreviventes da doença, e se surpreende ao se 

deparar com as escolas vazias por causa do Ebola. Dentro do Centro de Tratamento dos 

Médicos Sem Fronteiras, ela acompanha a rotina dos médicos e presencia como se dá a 

preparação dos profissionais para lidar com a doença. Ao final do guia está disponível um 

questionário para ser aplicado aos alunos, auxiliando no melhor entendimento sobre o 

tema abordado. 

 

Palavras-chave: Ebola, Metodologia de Ensino, Guia do Educador. 

  



 
 

 

ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL DIDÁTICO PARA O 

ENSINO DO TEMA “PADRÕES DE HERANÇA” À 

ESTUDANTES DEFICIENTES VISUAIS  

 

Thalita Cássia Rodrigues Paiva Ferreira, Flávia Lage Pessoa da Costa 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

O censo (2010) realizado pelo IBGE, mostrou que 23,9% da população brasileira 

possuem algum tipo de deficiência, tais como a deficiência visual, a auditiva, a motora 

ou a mental. Constatou-se que dos 45,2 milhões de brasileiros autodeclarados deficientes, 

29.608.907 apresentam algum tipo de deficiência visual e são alfabetizados. Diversas são 

as dificuldades implícitas ao processo de escolarização de estudantes que apresentam 

algum tipo de deficiência, em especial a visual e escassas são as publicações de materiais 

didáticos destinados a este público na área de genética. Com base nisso, propusemos a 

criação de um material didático tátil destinado ao ensino do conteúdo de padrão de 

herança a alunos cegos. Para tanto, usamos como referência para a construção do material, 

os símbolos do heredograma encontrados na página eletrônica do Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde (NUTES) da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  Para a 

confecção do material, que foi feito manualmente, foram usadas 3 Folhas de Etil Vinil 

Acetato (EVA) lisas vermelhas, 1 Folha de EVA com glitter vermelha, 1 folha de papelão, 

3 tubos de cola quente, 1 vidro de cola 3D, 1 metro de velcro, 1 tesoura, 1 régua, 2 Zíper, 

½ de pano pelúcia e 1 cartela de pérolas adesivas. Inicialmente foram feitos moldes no 

papelão e posteriormente todos os símbolos foram confeccionados no EVA. A 

diferenciação tátil dos diferentes símbolos construídos foi alcançada através do emprego 

de diferentes texturas e da modificação da forma de alguns símbolos. Com algumas 

adaptações feitas foi possível obter um heredograma tátil completo, funcional e de baixo 

custo para o ensino eficaz do conteúdo de “padrões de herança”. 

 

Palavras-chave: Padrões de herança, Deficientes visuais, Material didático. 

  



 
 

 

UTILIZANDO A MÚSICA PARA REFLETIR ACERCA DA 

IMPORTÂNCIA DE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 

Janaina Macedo Neres, Luzia Coutinho dos Santos, Marcelo Diniz 

Monteiro de Barros 

 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

 

A importância de uma alimentação saudável é uma preocupação que atormenta a todos 

atualmente e, de maneira especial, aos pais da Educação Infantil que precisam ensinar aos 

filhos o que comer. A falta de tempo, aliada à enormidade de oferta dos fast foods, tem 

se tornado uma pedra no sapato de muitas famílias, como demonstra o estudo de 

RODRIGUES (2014). A música Comer, Comer, de 1985, de autoria do grupo Genghis 

Khan, foi regravada diversas vezes. Utilizamos a versão regravada em 2012 por Eliana 

para nossa demonstração. O presente trabalho teve como objetivo apresentar uma forma 

de socialização do momento da alimentação utilizando frutas, legumes e verduras para 

crianças de 4/5 anos, em aproximadamente 1 mês de trabalho. Após a realização de 

diversas atividades - a culminância deverá ser o preparo de um ou mais alimentos em 

conjunto pelos próprios alunos, devidamente auxiliados pelos educadores - no viés da 

educação alimentar, deve ser feita uma roda de conversa na qual os alunos deverão falar 

sobre a experiência e o que aprenderam com ela. O professor também poderá pedir aos 

pais para relatarem se observaram algo que queiram compartilhar sobre essa experiência 

do filho. Acreditamos que seja possível levar as crianças dessa faixa etária a se 

interessarem por experimentar novos sabores de forma lúdica e extremamente divertida. 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar, Música Comer Comer, Natureza e Sociedade. 
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