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Relato do mestrando 

 

O que mais marcou em mim durante o Mestrado em Ensino de Biologia foi a 

realização das sequências didáticas no final de cada semestre que possibilitou a troca 

de experiências entre nós mestrandos. 

Na aplicação de nossas sequências didáticas houve várias possibilidades de 

mostrar a ação dos organismos vivos no ambiente. No primeiro semestre (2017/2) foi 

apresentada a sequência didática com o título: Alternativa facilitadora para o processo 

de ensino/aprendizagem sobre micro-organismos em uma escola de educação 

básica, onde foi proposto identificar micro-organismos no ambiente escolar utilizando 

materiais de baixo custo, como o uso de um microscópio produzido com laser e cultura 

de micro-organismos com amido e gelatina.  

A sequência didática do segundo semestre (2018/1) teve como tema: 

Experimentação alternativa como meio facilitador do processo de 

ensino/aprendizagem sobre fermentação lática e alcoólica onde a proposta foi realizar 

os experimentos como fermentação alcoólica com realização do processo de 

destilação do álcool em um destilador produzido pelos próprios alunos e a produção 

de pão caseiro. Na fermentação lática realizou-se cultivo de lactobacilos com 

produção de iogurte. 

Na atividade de sequência didática do terceiro semestre (2018/2) com o tema 

Ilustração científica no ensino/aprendizagem de fungos macroscópicos, foi realizada 



 

uma aula campo para visualização de macrofungos na trilha de um ponto turístico 

chamado Brisa da Mata com registros fotográficos. De volta a sala de aula 

reconheceu-se os principais macrofungos encontrados e procedeu-se a ilustração 

científica utilizando uma mesa digitalizadora. No último momento houve um relato de 

experiências dos alunos sobre como os fungos se tornaram mais observados no dia 

a dia a partir dessa atividade. 

Além dessas atividades foi possível observar mais de 40 sequências didáticas 

disponibilizadas por outros mestrandos, ampliando de forma significativa as 

metodologias que podem ser aplicadas em sala de aula. Com isso quem ganhou em 

aprendizado foram os alunos, pois nossas aulas tiveram outros olhares sobre 

aplicação de conteúdos no dia-a-dia, já que as atividades práticas estão mais 

presentes nas aulas de Biologia do Ensino Médio. 
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 INTRODUÇÃO GERAL 
 

As metodologias que o professor dispõe ao iniciar o estudo de um tema para 

facilitar o processo ensino/aprendizagem podem ser variadas, ou seja, uma 

abordagem prática e investigativa pode influenciar em uma mudança de atitudes dos 

alunos (BARBOSA; OLIVEIRA, 2015). Entretanto, a eficácia das atividades práticas 

pode ser afetada pela falta de materiais, grande número de alunos por turma e carga 

horária reduzida (SILVA; ZANON, 2000). Essa realidade em muitos casos não permite 

que os alunos tenham aulas dinâmicas e significativas. 

Para que uma aula seja significativa, o professor deve estimular os alunos, 

atribuindo sentido entre o conteúdo abordado e o cotidiano vivido por eles. Seguindo 

esse entendimento, Brasil (2013) aponta a necessidade de usar metodologias que 

propicie ao aluno interesse no que será ministrado e buscar formas de organização 

dos conteúdos, metodologias e avaliação que demonstrem domínios científicos e 

tecnológicos. Na busca de uma metodologia de fácil entendimento sobre o tratamento 

da água para o consumo propôs-se, nesta pesquisa, a análise bacteriológica como 

suporte metodológico aos conteúdos de microbiologia estudados no ensino médio. 

O tratamento da água para o consumo humano não é uma preocupação 

recente, ela vem de períodos que datam 2000 a.C. conforme relatam Piterman e 

Greco (2005) sobre o uso do sulfato de alumínio como clareador da água. Os autores 

relatam, que o tratamento da água ainda é uma realidade muito distante de grande 

parcela da população do Brasil. 

Um exemplo é o município de Rio Branco-MT, local de realização desta 

pesquisa, em que tratamento da água para consumo, atende apenas à população 

urbana. Os distritos e assentamentos, por serem afastados do local de tratamento, 

usam água de poços, minas e córregos sem a preocupação realizar um tratamento 

adequado, já que consideram a água boa para o consumo por não apresentar turbidez. 

Logo, essa condição pode favorecer a proliferação de doenças de veiculação hídrica, 

tais como amebíase, cólera, giardíase, hepatite, febre tifoide e paratifoide, rotavírus, 

criptosporidíase e verminoses, além das doenças transmitidas por vetores como 

dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela e malária (COPASA, 2004; BRASIL, 

2013). 

Os conteúdos de microbiologia do 2º ano do ensino médio abordam bactérias, 

vírus, fungos e algas de forma fragmentada, não discutindo a prevenção e tratamento 
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da água para o consumo humano. A partir dessa situação, objetivo da pesquisa foi 

adaptar o método de análises bacteriológicas de água como ferramenta no processo 

de ensino aprendizagem dos conteúdos de microbiologia para o ensino básico, em 

que os alunos participaram diretamente das atividades de coletas e análises conforme 

preconiza o Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água  ( 

SILVA, et al.,2010). 

Este Trabalho de Conclusão de Mestrado (TCM) foi desenvolvido no  

Departamento de Biologia da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT de 

Tangará da Serra MT, sob a orientação do Prof. Dr. Ilio Fealho de Carvalho, e contou 

com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

Foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa - CEP com o CAAE: 

02147318.2.0000.5166 

 

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

As aulas de Biologia nas escolas públicas ainda são tradicionais, pois o 

professor transmite conteúdos e os alunos recebem informações que parecem ser 

verdades absolutas (OLIVEIRA; AZEVEDO; NETO, 2016). Nesse sentido os alunos 

acabam tendo que decorar conceitos que não tem conhecimento e não estabelecem 

relação com a prática. As aulas se tornam pouco interessantes por parecerem 

distantes da realidade (WELKER, 2007). Entretanto, uma abordagem correta nas 

aulas da biologia é fundamental para que os alunos compreendam os processos 

biológicos, a importância da ciência e tecnologia e o papel do homem na biosfera 

(BÔAS et al., 2015). 

Assim, para aperfeiçoar o ensino aprendizagem, a “teoria dada em sala de 

aula pode estar vinculada a uma atividade prática que possibilite ao aluno aplicar o 

conceito apresentado de preferência a um acontecimento cotidiano” (BARBOSA; 

OLIVEIRA, 2015, p. 6). 

A inclusão das atividades práticas quando bem planejadas com objetivos 

claros, proporcionam aos alunos reflexões que permitem a formação de conceitos e 

construção do conhecimento (BERLEZE, 2013). De acordo com Penha, Carvalho e 

Vianna (2009) os conteúdos abordados nas salas de aula de nossas escolas estão 

intimamente relacionados ao seu mundo cotidiano, aos problemas e transformações 
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sociais, políticas e econômicas que norteiam os rumos da sociedade e 

consequentemente de suas vidas. “Sob essa perspectiva, as atividades práticas 

podem ser ferramentas relevantes, uma vez que estas podem ter grande contribuição 

para o desenvolvimento do pensamento científico” (SANTAREM et al., 2018, p. 259). 

Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no seu artigo 

35, inciso IV, apresenta como uma das finalidades a compreensão dos fundamentos 

científicos tecnológicos dos processos produtivos, relacionam a teoria com prática 

(BRASIL, 2016). Nascimento et al. (2016) descreve que as atividades práticas mesmo 

em pequenas escalas são muito importantes para formação dos jovens, 

proporcionando oportunidades para investigação, elaboração de hipóteses, 

organização e interpretação de dados, unindo teoria e prática e favorecendo uma 

aprendizagem mais significativa. 

A aprendizagem significativa corresponde a construção mental de significados 

que implica uma ação pessoal e intencional de relacionar a nova informação percebida 

com significados já existentes na estrutura cognitiva (LEMOS, 2011). A Base Nacional 

Comum Curricular “propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 

conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para 

dar sentido ao que se aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem 

e na construção de seu projeto de vida” (BRASIL, 2017, p.15). 

Uma atividade experimental pode contribuir para superação de obstáculos na 

aprendizagem, nos cuidados com o meio onde os alunos vivem, propiciando confronto 

de ideias, discussões entre estudantes sobre o meio ambiente onde vivem pela 

natureza investigativa (PARANÁ, 2008). A esse respeito, uma das competências 

gerais da Base Nacional Comum Curricular na Educação Básica é o exercício da 

curiosidade intelectual, incluindo investigação, reflexão, criticidade, imaginação e 

criatividade na investigação de causas, elaboração e teste de hipóteses, resolução de 

problemas e apresentação de soluções (BRASIL, 2017). 

Dessa maneira, o estudo da qualidade microbiológica da água para o 

consumo humano mostra ser um mecanismo facilitador da assimilação dos conteúdos 

de microbiologia, melhorando a percepção dos alunos do ensino médio, bem como 

correlaciona a microbiologia com o seu cotidiano. Cassanti et al. (2008) relatam que o 

conhecimento sobre microbiologia torna os indivíduos mais conscientes por estarem 

ligados diretamente a higiene pessoal e saúde, merecendo destaque no ensino 

básico. O método de análise bacteriológica da água, segundo Tortora, Funke e Case 
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(2012), pode ser realizado através de testes simples e por pessoas com pouco 

treinamento. Essas atividades apresentam soluções alternativas para minimizar 

contaminações, melhorar a qualidade da água e as condições de saúde das pessoas 

da comunidade. 

Segundo CISAM (2006) a água é um recurso insubstituível, finito e uma fonte 

de energia fundamental para todas as formas de vida, além de garantir 

autossuficiência econômica. “A água é um recurso fundamental para a existência da 

vida, na forma que nós conhecemos” (GRASSI, 2001, p. 31). A água é distribuída no 

planeta com percentual de 97% salina e apenas 3% de água potável. O Brasil detém 

11% da água doce superficial do mundo, sendo que 70% dessa água fica na 

localizada na Amazônia e os 30% restantes é distribuído desigualmente pelo país para 

atender 93% da população (FILHO, 2014). 

O consumo da água pela população tem que estar de acordo os parâmetros 

microbiológicos, físicos e químicos que atendam ao padrão de potabilidade e que não 

ofereça riscos à saúde (BRASIL, 2005). Ainda, segundo o Manual de controle da 

qualidade da água para técnicos que trabalham nas Estações de Tratamento de Água 

(ETA), os parâmetros físicos compreendem a temperatura, sabor e odor, cor, turbidez, 

sólidos em suspensão e condutividade elétrica. Os parâmetros químicos envolvem 

pH, alcalinidade e acidez, dureza, série nitrogenada cloretos, ferro e manganês, 

fósforo, fluoretos, oxigênio dissolvido, matéria orgânica, demanda química e 

bioquímica de oxigênio, componentes orgânicos e inorgânicos. Enquanto, que os 

parâmetros biológicos envolvem a presença de coliformes e algas (BRASIL, 2014). 

Para Libânio, Chernicharo e Nascimento (2005) muitas infecções causadas 

por micro-organismos são transmitidas pela água que não passou por nenhum tipo de 

tratamento e chega contaminada nos locais de distribuição, provocando sérios riscos 

à saúde da população. Muitos micro-organismos estão presentes nas fezes e estão 

em suspensão na água que por sua vez podem ser ingeridos ou entrar em contato 

direto com a pele. Entre as doenças mais conhecidas estão os vírus da hepatite A, 

cólera, diarreia infecciosa causada por bactérias, parasitas como Giardia lamblia, 

Entameba histolytica, Trichuris trichiura (PINHEIRO, 2019). 

Nesse sentido os serviços de saneamento básico são fatores importantes, 

quando se trata de doenças causadas por micro-organismos. Infelizmente uma 
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parcela grande da população não recebe esse serviço básico, ficando exposta 

perigosamente a muitas doenças transmitidas pelas condições insalubres. 

Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado 
de país desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos 
esgotos levam à melhoria da qualidade de vidas das pessoas, sobretudo na 
Saúde Infantil com redução da mortalidade infantil, melhorias na Educação, 
na expansão do Turismo, na valorização dos Imóveis, na Renda do 
trabalhador, na Despoluição dos rios e Preservação dos recursos hídricos etc. 
(BRASIL, 2019, p.1). 
 

Além das doenças como enfatiza Torralbo (2009) o tema está envolvido na 

questão ambiental, favorecendo as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e 

condicionando os alunos a desenvolverem atitudes conscientes. Além disso, “mais 

amplamente integrado à vida comunitária, o estudante da escola de nível médio já tem 

condições de compreender e desenvolver consciência mais plena de suas 

responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado disciplinar” (BRASIL, 

2017, p.6). 

Para avaliação da qualidade da água para consumo humano, utiliza-se as 

bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes como parâmetros biológicos 

indicadores de contaminação, que indica contato com material fecal de seres 

humanos e/ou animais, o que pode apresentar risco potencial da presença de micro-

organismos patogênicos (BRASIL, 2006). 

Silva et al. (2010) destacam que os coliformes são bactérias aeróbicas ou 

anaeróbicas facultativas, gram-negativas, do tipo bastonetes, que não formam 

endósporos e não desenvolvem patogenicidade em condições normais ainda que 

possam apresentar linhagens causadoras de diarreia. Os coliformes totais pertencem 

à família Enterobacteriaceae, incluindo 44 gêneros e 176 espécies, com fermentação 

da lactose entre 24 a 48 horas a 35 °C, enquanto os coliformes termotolerantes são 

restritos a membros capazes de fermentar lactose em 24 horas a 44,5 e 45,5 °C. A 

bactéria E. coli pertence a ambos os grupos, tendo como habitat natural o intestino de 

animais de sangue quente (SILVA et al., 2010). 

A análise microbiológica das amostras de água Colilert®, conforme relata Silva 

et al.(2010)  contém o substrato orto-nitrofenil-β-D- galactopiranosídeo (ONGP) e o 4-

metilumbeliferil-β-D-glucoronídeo (MUG) para detectar coliformes totais e Escherichia 

coli, respectivamente e que enzima β- galactosidase, secretada pelos coliformes 

totais, decompõe o ONPG, que é incolor, alterando a mudança de coloração do meio 

para amarelo, quando a amostra for positiva para coliformes totais. Enquanto a enzima 
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β-glucoronidase, secretada pela E. coli, atua sobre o MUG, formando o composto que 

passa a ser fluorescente somente com a luz ultravioleta e comprimento de onda 365 

nm, quando positivo para coliformes termotolerantes (SILVA et al., 2010). Além da 

maior precisão “esse método tem como vantagem o tempo de resposta, já que a 

determinação simultânea de coliformes (totais) e E. coli (termotolerante) é efetuada 

após incubação das amostras a 35°C por 24 horas, não havendo necessidade de 

ensaios confirmativos” (BRASIL, 2013, p. 37). 

O processo de análise bacteriológica de amostras de água se torna 

fundamental para que os alunos construam conhecimento e percebam sua inserção 

no ambiente, passando a ser mais valorizada como um recurso fundamental para a 

vida, pois em nossa sociedade a água é um recurso hídrico que permite a existência 

dos seres humanos e outros de animais (BACCI; PATACA, 2008). 

As análises bacteriológicas de amostras de água por serem práticas 

adaptadas à sala de aula envolvendo a participação do aluno, mostram-se um suporte 

fundamental para discutir os problemas de contaminação e abrem possibilidades de 

realização de experimentos para tratamento da água com materiais alternativos, como 

o uso do hipoclorito de sódio, fervura e filtração e permite ainda discutir os problemas 

relacionados as contaminações causadas pela falta de saneamento básico, além de 

outros tipos de contaminações causadas por micro-organismos, principalmente pela 

falta de higienização dos ambientes (VERDE, 2014). Nesse contexto práticas 

investigativas estimulam a interação intelectual, física, social e contribui para formação 

de conceitos (BASSOLI, 2019). 
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ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA COMO FERRAMENTA 
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RESUMO: O ensino de microbiologia tem se mostrado fragmentado, onde o aluno não demonstra 
interesse pelo conteúdo estudado. O uso da análise bacteriológica é um parâmetro para identificação de 
água contaminada. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa foi aplicar de uma metodologia para facilitar 
o processo ensino aprendizagem em microbiologia utilizando-se como recurso didático análise 
bacteriológica da água.  As amostras de água foram coletadas pelos alunos no município de Rio Branco-
MT, no bairro Operários, nos distritos de Panorama e Roncador e Assentamentos Morada do Vale e 
Pingo de Ouro, seguindo o protocolo vigente para a coleta de amostras de água. O resultado das análises 
apresentou contaminação em 80% das amostras por coliformes totais e 6,6% das amostras por 
termotolerantes. Foi realizado com os alunos um estudo de tratamento alternativo, organização de 
palestras e distribuição de folders explicativos à comunidade sobre os micro-organismos. O processo 
ensino aprendizagem mostrou-se eficaz com e metodologia aplicada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise bacteriológica, Ensino de Biologia, Recurso didático. 
 
ABSTRACT: Microbiology teaching has been fragmented, where the student does not show interest in 
the content studied. The use of bacteriological analysis is a parameter for the identification of 
contaminated water. In this sense, the goal of this research was to apply a methodology to facilitate the 
teaching and learning process in microbiology using as a didactic resource a bacteriological analysis of 
water. The water samples were collected by the students in Rio Branco-MT in Operários district, in 
Panorama and Roncador districts, and Morada do Vale and Pingo de Ouro settlements, following the 
current protocol for the collection of water samples. he results of the analyzes showed contamination in 
80% of the samples by total coliforms and 6.6% of the samples by thermotolerant. A study of alternative 
treatment was carried out with the students, organization of lectures and distribution of explanatory 
folders to the community on microorganisms. The teaching and learning process proved to be effective 
with the applied methodology 
 
KEYWORDS: Bacteriological analysis, Biology teaching, Didactic resource. 
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 Introdução 

 
Uma abordagem dinâmica nas aulas da biologia é fundamental para que os alunos 

compreendam os processos biológicos, a importância da ciência e tecnologia e o papel do 

homem na biosfera (BÔAS et al., 2015). Para aperfeiçoar o ensino/aprendizagem, a “teoria dada 

em sala de aula pode estar vinculada a uma atividade prática que possibilite ao aluno aplicar o 

conceito apresentado de preferência a um acontecimento cotidiano” (BARBOSA; OLIVEIRA, 

2015, p 6), viabilizando uma atividade mais prazerosa e significativa (CARDOSO, 2013). “Sob 

essa perspectiva, as atividades práticas podem ser ferramentas relevantes, uma vez que podem 

ter grande contribuição para o desenvolvimento do pensamento científico” (SANTAREM et.al., 

2018, p. 259). Segundo Berleze (2013), a inclusão de atividades experimentais planejadas, com 

objetivos claros, proporciona aos alunos reflexões que permitem formação de conceitos e 

construção do conhecimento. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no seu artigo 35, inciso IV, apresenta 

como uma das finalidades a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando teoria com prática (BRASIL, 2016). A esse respeito, 

Nascimento et al. (2016) destaca que as atividades práticas, mesmo que em pequenas 

quantidades, são muito importantes para formação dos jovens, proporcionando oportunidades 

para investigação, elaboração de hipóteses, organização e interpretação de dados, unindo teoria 

e prática e favorecendo uma aprendizagem mais significativa. 

A aprendizagem significativa corresponde a construção mental de significados que 

implica uma ação pessoal e intencional de relacionar a nova informação percebida com 

significados já existentes na estrutura cognitiva (LEMOS, 2011). Já a Base Nacional Comum 

Curricular “propõe a superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento, o 

estímulo à sua aplicação na vida real, a importância do contexto para dar sentido ao que se 

aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e na construção de seu projeto de 

vida”. (BRASIL, 2017, p. 15). 

Uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular na Educação 

Básica é o exercício da curiosidade intelectual, incluindo investigação, reflexão, criticidade, 

imaginação e criatividade na investigação de causas, elaboração e teste de hipóteses, resolução 

de problemas e apresentação de soluções (BRASIL, 2017). 

As análises da qualidade microbiológica da água para o consumo humano mostra ser 

uma atividade prática facilitadora da assimilação dos conteúdos de microbiologia, melhorando 

a percepção dos alunos do ensino médio acerca dos micro-organismos, bem como correlaciona 
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a microbiologia com o seu cotidiano. Para Cassanti et al. (2008) o conhecimento sobre 

microbiologia torna os indivíduos mais conscientes por estarem ligados diretamente a higiene 

pessoal e saúde, merecendo destaque no ensino básico. O método de análise bacteriológica da 

água, segundo Tortora, Funke e Case (2012), pode ser realizado por meio de testes simples e 

apresentam soluções alternativas para minimizar contaminações, melhorar a qualidade da água 

a ser consumida e as condições de saúde das pessoas da comunidade. 

Para Libânio, Chernicharo e Nascimento (2005) muitas infecções causadas por micro- 

organismos são transmitidas pela água, que já está contaminada nos locais de distribuição, 

provocando sérios riscos à saúde das pessoas que não possuem um tratamento adequado. Muitos 

micro-organismos são transmitidos por fezes que estão em suspensão na água que, por sua vez, 

podem ser ingeridos e outros por contato direto com a pele. Entre as doenças causadas por esses 

micro-organismos, as mais conhecidas são o vírus da hepatite A, cólera, diarreia infecciosa 

causada por bactérias, vírus e parasitas como Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Trichuris 

trichiura (PINHEIRO, 2019). Diante disso, observa-se que existe uma necessidade do trabalho 

com essa temática nas aulas de Biologia do ensino médio, pois muitos alunos, a exemplo de 

boa parte da população brasileira, não têm acesso à água tratada de qualidade e desconhecem a 

sua importância, principalmente devido a veiculação de doenças. 

Além das doenças como enfatiza Torralbo (2009) o tema está envolvido na questão 

ambiental, favorecendo as relações entre ciência, tecnologia e sociedade e condicionando os 

alunos a desenvolverem atitudes conscientes.  

Além disso, “mais amplamente integrado à vida comunitária, o estudante da escola de 

nível médio já tem condições de compreender e desenvolver consciência mais plena de suas 

responsabilidades e direitos, juntamente com o aprendizado disciplinar” (BRASIL, 2017, p.6). 

As análises bacteriológicas de amostras de água por serem práticas adaptadas à sala de 

aula envolvendo a participação do aluno mostra-se um suporte fundamental para discutir os 

problemas de contaminação, seja ele oral e/ou fecal, por contato direto ou por vetores. Assim, 

abre possibilidades de realização de experimentos para tratamento da água com o uso de 

materiais alternativos, como o hipoclorito de sódio, fervura e filtração. Ainda permite discutir 

os problemas relacionados as contaminações causadas pela falta de saneamento básico e outros 

tipos de contaminações causadas por micro-organismos patógenos, principalmente pela falta de 

higienização dos ambientes (PINHEIRO, 2019).   

Por intermédio da educação escolar, e a inserção das práticas que têm por objetivo 

fazer com que os alunos saibam dos perigos da ingestão de a água não tratada consumida em 

suas residências. O conhecimento de como tratar a água pela comunidade escolar poder ser 
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transmitida aos pais e às demais pessoas da comunidade O objetivo do trabalho foi adaptar o 

método de análises bacteriológicas de água como ferramenta no processo de ensino 

aprendizagem dos conteúdos de microbiologia para o ensino básico.  

 

 Caracterização da área de estudo 

 

A 342 km da capital o município de Rio Branco -MT segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2017) possui uma área territorial de 561,641 km2, com 

população estimada de 5159 pessoas, densidade demográfica de 9,01 hab./ km2, escolarização 

de 0 a 14 anos de 97,8%, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de 0,707, mortalidade 

infantil de 12,05 óbitos por mil nascidos vivos e 4,6 internações com diarreia por mil habitantes. 

Na sua área rural ficam assentamentos Pingo de Ouro que fica a treze km e morada do vale a 12 

km de distância da cidade. A população destas comunidades obtém a água para o consumo e 

uso doméstico em minas localizadas nas matas próximas às moradias. Algumas residências 

possuem poço freático, conhecido também como caipira, cisterna ou cacimba, que consiste em 

um buraco com diâmetro de aproximadamente um metro e profundidade variável cavado 

manualmente sem atravessar a camada impermeável da terra, onde retiram a água para 

consumo. O descarte das águas servidas é feito sobre a superfície do solo, enquanto o esgoto 

sanitário é descartado em fossas caipiras também conhecidas como fossas negras. 

O distrito de Panorama localizado às margens da MT 170, nove quilômetros da cidade, 

apresenta as mesmas características dos assentamentos no que tange ao descarte das águas, 

porém, a água é captada de um poço artesiano e distribuída sem tratamento. Da mesma forma 

acontece com o distrito de Roncador, onde a água é retirada de um córrego e distribuída a 

população sem os devidos cuidados para o consumo. 

Figura 1 – Locais de coleta do município de Rio Branco-MT :1- assentamento Morada do Vale, 2- distrito de 

Roncador, assentamento Pingo de Ouro, 4- bairro Operários e 5 distrito de Panorama. 

 
Fonte: Google mapas, 2019 
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 Metodologia  

 

As atividades foram realizadas com 20 alunos do 2º ano do ensino médio de uma 

Escola Estadual, que moram nos distritos, assentamentos e na zona urbana. 

No primeiro momento foi aplicado um questionário contendo dez questões objetivas 

para alunos, com o intuito de sondar o seu conhecimento em relação às formas de tratamento e 

análises microbiológicas de amostras de água. 

Na sequência procurou-se discutir dúvidas sobre as doenças veiculadas pela água 

como amebíase, giardíase, gastroenterite, febres tifoide e paratifoide, hepatite infecciosa e 

cólera. sempre destacando a forma como se contrai a doença, os sintomas, a prevenção e o 

tratamento, utilizando aula expositiva e dialogada. Foram distribuídos os textos: Doenças de 

veiculação hídrica (COPASA, 2004), Doenças transmitidas por alimentos e água (BRASIL, 

2013), Zika, chikungunya e dengue: entenda as diferenças (FIOCRUZ, 2019) para leitura e 

discussão possibilitando assim uma boa ancoragem para atividades posteriores. 

Mostrou-se o funcionamento do kit Colilert®, bem como os procedimentos a serem 

seguidos e iniciou-se as coletas das 30 amostras de água. A higienização das torneiras foi 

realizada com um algodão embebido de àlcool 70%, em seguida as torneiras foram abertas por 

um minuto procedendo-se a coleta de 100 mL de água em frascos estéreis lacrados e 

identificados, obedecendo os procedimentos do manual de análise de água da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 2013).  

As coletas obedeceram a seguinte ordem: bairro Operários, distritos de Roncador e 

Panorama, assentamentos Morada do Vale e Pingo de Ouro, sempre com o auxilio de alguns 

estudantes no ato da coleta. Após a coleta as amostras foram mantidas em caixa isotérmica e 

levadas para escola para incubação (SILVA et al., 2010). 

A incubação foi realizada em uma sala em temperatura ambiente. Após os alunos 

iniciaram a realização das análises de cada amostra e a sistematização dos dados obtidos. Para 

cada caso positivo para coliformes totais, os alunos procederam a verificação de coliformes 

termotolerantes com o uso da lâmpada ultravioleta com comprimento de onda 365 nm em 

ambiente escuro (SILVA et al., 2010). 

Foram elaborados roteiros de aula prática sobre análise bacteriológica de amostras de 

água, onde o roteiro 1 (apêndice B) descreve sobre o uso de uma amostra de água mineral e 

outra amostra de galeria pluvial, com a utilização do kit Colilert®, esta aplicação tem como 

objetivo a observação de um resultado positivo e outro negativo, para uma melhor compreensão 

do estudante. 
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A elaboração do roteiro 2 (apêndice C) foi uma sugestão apresentada pelos alunos. 

Esta atividade tem como objetivo verificar se filtros de barro comum retém coliformes totais e 

termotolerantes presente na amostra de água, após o processo de filtração. 

Para esclarecer algumas dúvidas dos alunos sobre a ação do hipoclorito na assepsia 

dos filtros de barro realizou-se a coleta de três amostras de 100 mL de água de poço freático 

caipira, em duas amostras foram adicionadas duas gotas de hipoclorito por litro de água, 

aguardou-se 30 minutos para a evaporação do cloro e após adicionou-se o substrato Colilert® 

nas amostras e incubou-as por 24 horas. Após a realização das atividades práticas e discutido 

os resultados, os alunos foram divididos em quatro grupos e produziram folders e cartazes de 

divulgação com enfoque na contaminação e tratamento da água. 

Posteriormente, foram realizadas palestras envolvendo a temática: Que tipo de água 

estou consumindo? Onde foram apresentados os resultados das atividades desenvolvidas e a 

apresentação de soluções para o tratamento de água que é consumida pela comunidade. 

No tópico seguinte, foram discutidos os resultados do trabalho desenvolvido com os 

alunos, a fim de apresentar caminhos para o trabalho com o ensino de Biologia, envolvendo 

estratégias práticas do cotidiano, para que a aprendizagem seja, de fato, significativa. 

 

 Resultados e Discussão 

  

O questionário aplicado sobre micro-organismos de veiculação hídrica, apresentou o 

conhecimento prévio dos alunos em 60,5% das questões objetivas (Figura 1). Embora os 

estudantes apresentassem um certo conhecimento sobre o tema, fez-se necessário contribuir 

mais para a sua formação. 

Figura 2- Resultado do questionário de sondagem aplicado antes do desenvolvimento das atividades práticas da 

análise bacteriológica das amostras de água. 
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Desse modo, ao analisar a questão que trata da diferenciação entre coliformes e 

protozoários, 70% dos alunos mostraram uma boa compreensão sobre esse conteúdo. Quando 

perguntados sobre os coliformes como indicadores de contaminação e sobre onde eram 

encontrados, 55% e 60%, respectivamente não tinham conhecimento. Sobre a análise 

bacteriológica permitir detecção de bactérias indicadoras de contaminação 20% desconheciam 

sobre o assunto enquanto, 40% não entendiam que a água pode se contaminar no percurso até 

sua residência.  

Quando perguntados se água de poços e de minas precisavam de tratamento, 45% 

ainda tinham essa visão. Da mesma forma quando perguntados se a água contaminada com 

coliformes não podia ser tratada, 30% dos alunos concordavam. Apenas 15% não sabiam que 

as redes de esgoto podem contaminar os poços caipira e 20% não entendiam que a 

contaminação pode vir de outros locais, enquanto 80% dos alunos não tinham conhecimento 

que o sabão comum reduz o índice de contaminação por micro-organismos patogênicos. 

Posteriormente, foi ministrada uma aula expositiva e dialogada, juntamente com a 

apresentação de textos que possibilitaram discussões sobre as possíveis consequências do 

consumo de água sem nenhum tipo de tratamento. 

Os resultados demonstraram que um percentual de 80% das amostras coletadas não 

possui tratamento público de água e 60% da água é consumida sem nenhum tratamento por ser 

considerada potável, já que não apresenta turbidez. Os outros 20% das amostras coletadas 

mesmo tendo tratamento público de água, as pessoas ainda usam filtros em suas casas. 

Tabela 1 - Resultado das amostras coletadas nos diferentes pontos∗. 
 

Locais de coleta 
das amostras de 
água 

Número de 
amostras de água 
coletadas 

Positivo para 
coliformes totais 

Positivo para 
coliformes 
termotolerantes 

Bairro Operários 06 -- -- 

Morada do Vale* 06 06 01 

Panorama* 06 06 01 

Pingo de Ouro* 06 06 -- 

Roncador* 06 06 -- 

Total 30 24 (80%) 02 (6,6%) 

 

 

∗ Unidades rurais: coletas em minas, poços caipira e artesiano, córrego.  
  Bairro Operários: zona urbana com tratamento público (ETA). 
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Todas as amostras coletadas no bairro operários, por possuir tratamento público de 

água consumida pelos moradores, foram negativas para coliformes totais e para coliformes 

termotolerantes. Já as coletas realizadas nos assentamentos Morada do Vale e Pingo de Ouro e 

nos Distritos de Panorama e Roncador sendo captada de poços, córregos e minas d`água, onde 

a água consumida não é tratada,  apresentaram contaminação por coliformes totais em 100% das 

amostras (Tabela 1), ficando a população deste local de coleta são mais vulneráveis a 

contaminar-se com micro-organismos patogênicos, caso não haja um tratamento alternativo 

para a água de consumo. 

Apesar das amostras do assentamento Pingo de Ouro e distrito do Roncador 

apresentarem coliformes totais em todas as amostras coletadas, não foi constatada a 

contaminação por coliformes termotolerantes (E. coli). Duas amostras (6,6%)  apresentaram-se 

positivas: a amostra número quatro do assentamento Morada do Vale (poço caipira) e amostra 

número um no distrito de Panorama (coleta realizada da torneira do reservatório de água da 

residência). A distribuição de água do distrito de Panorama é realizada a partir de um poço 

artesiano e encanada até as casas 

Por apresentar contaminação em uma das seis amostras coletadas no distrito de 

Panorama, foi realizada uma coleta na saída do poço artesiano onde constatou-se o resultado 

negativo para coliformes termotolerantes ficando evidente a contaminação do reservatório de 

água da residência. A água do poço freático ou caipira localizado no assentamento Morada do 

Vale passou por uma segunda coleta e análise, sendo confirmada a contaminação por coliformes 

totais e termotolerantes. Constatou-se que a fossa comum estava a menos de 15 metros do poço 

de água caipira, sendo a provável fonte de contaminação. A recomendação no caso da presença 

de coliformes termotolerantes é investigar a origem da ocorrência e tomar as providencias 

imediatas de caráter corretivo e preventivo (BRASIL, 2006).  

As amostras de água, quando apresentam resultados positivos para coliformes totais e 

termotolerantes, indicam a presença de matéria orgânica de origem fecal e podem conter 

agentes patogênicos causadores das seguintes doenças: o vírus da hepatite A, a rotavirose, a 

leptospirose, o cólera, a febre tifoide, a amebíase, a giardíase e as verminoses como a 

ascaridíase e a esquistossomose transmitida por contato com a pele, dentre outros (COPASA, 

2004; BRASIL, 2013). 

Os altos índices de contaminação das amostras por coliformes totais foram subsídios 

para que os alunos discutissem que, independentemente do local de coleta da água mesmo sendo 

sem turbidez, ela necessita de tratamento antes de ser consumida, pois é impossível prever a 

potabilidade da água apenas pela visualização a olho nu. Com isso viram a necessidade de uma 
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ação mais efetiva e imediata no tratamento da água com um método alternativo para aplicação 

nos locais de contaminação. 

Diante da preocupação com a possível contaminação da água pelos coliformes, os 

alunos por meio de pesquisa bibliográfica identificaram como método alternativo mais 

apropriado o uso de hipoclorito de sódio. A partir daí os moradores foram comunicados sobre 

os resultados das análises das amostras de água de suas residências e instruídos a realizar um 

tratamento alternativo como filtração seguida de tratamento com hipoclorito de sódio 

concentração entre 2% a 2,5% na proporção de 2 gotas por litro de água com uso somente após 

30 minutos conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). Tortora, Funke 

e Case (2012) relatam que se a qualidade da água não é conhecida, o alvejante doméstico exerce 

a mesma função do tratamento municipal. Em caso de água turva recomenda- se 4 gotas por litro 

com armazenamento de 30 minutos antes de ser consumida. Essa etapa de tratamento cumpre o 

papel de desinfecção que é uma etapa indispensável e prioritária tem como fator principal a 

inativação dos micro-organismos por agentes físicos/químicos (BRASIL, 2006). 

Em entrevista realizada com os professores de Biologia sobre a aplicação dos roteiros 

de aula prática em sala de aula, eles mencionaram ser de fácil aplicação e que os alunos 

entenderam facilmente a proposta das análises, facilitando assim o ensino/aprendizagem. 

Referente a aquisição dos materiais um dos professores diz ser razoável , enquanto os demais 

não encontraram dificuldade. Em relação as questões para serem respondidas depois da 

atividade prática, dois professores acharam de fácil resolução pelos alunos e um professor achou 

razoável. 

Analisando as amostras de água de poço freático ou caipira com a adição de hipoclorito 

antes do período de incubação verificou-se que a água das amostras estava livre de contaminação 

por coliformes enquanto a amostra sem hipoclorito estava contaminada. Mesmo sabendo dos 

protocolos sobre a eficiência do hipoclorito de sódio se fez necessário esse experimento para 

comprovar, empiricamente, a sua eficácia. Nesse sentido, Tortora, Funke e Case (2012) 

descrevem que hipoclorito age como um desinfetante que possui sua ação germicida e impede 

o funcionamento enzimático celular micro-organismos. 

Como atividades em grupo realizadas pelos alunos do ensino médio pode se destacar 

a produção de cartazes e folders de divulgação para intensificar as informações à comunidade, 

aumentando ainda mais o conhecimento sobre os micro-organismos (figuras 2 e 3). 
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Figura 3 – Cartazes elaborados pelos alunos do ensino médio de uma escola do município de Rio Branco-MT, 

sobre doenças veiculadas pela água. 

 

Figura 4: Folder de divulgação produzido pelos alunos do 2º ano do ensino médio sobre principais doenças 

veiculadas pela água e formas de tratamento alternativas. 

 

As palestras realizadas em todas as salas de aulas para 171 alunos do 1º ao 3º ano do 

ensino médio garantiram maior abrangência sobre a qualidade da água a ser consumida pela 

população, e as possíveis soluções para melhoria no que se refere a eliminação de micro-

organismos patogênicos e passaram a ser disseminadores do conhecimento nas escolas, nas 

famílias e na comunidades onde moram, levando mais segurança ao consumo de água das 

pessoas. 
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Com o término das atividades descritas, realizou-se a aplicação do questionário 

avaliativo (figura 4), que apresentou um índice de 91,5% de acertos das questões propostas. 

Este questionário tinha como objetivo avaliar todas as ações  a partir das estratégias utilizadas. 

Com isso esperava-se que os alunos assimilassem o conhecimento sobre contaminação, 

tratamento e análise da água. 

Figura 5 - Resultado do questionário avaliativo. 

 

Ao observar as questões aplicadas foi possível constatar uma evolução no nível de 

conhecimento dos alunos quando comparado ao questionário de sondagem em relação ao 

questionário avaliativo. Ao comparar a relação ao total de questões aplicadas nos dois 

questionários, constatou-se que o índice das questões assertivas do questionário avaliativo foi 

31% maior que o questionário de sondagem. Isso demonstra que as atividades desenvolvidas 

no contexto geral se mostraram significativas para a aprendizagem e com isso a sociedade 

ganhará muito, pois os alunos provavelmente levarão esses conhecimentos abordados na escola, 

para as práticas cotidianas na família e na comunidade. 

 

 Considerações Finais 

  

Com as práticas, a aproximação à realidade do aluno ficou mais evidente, o que 

favoreceu na interação conteúdo/cotidiano e melhorou aprendizagem no estudo dos micro-

organismos. Foi possível também constatar que a teoria, aliada a procedimentos práticos 

envolvendo o cotidiano dos alunos, mostra-se mais eficaz no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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 CONCLUSÕES 
 

O processo ensino aprendizagem através das análises bacteriológicas de 

amostras água mostrou-se um recurso importante no estudo dos micro-organismos,  

pois permitiu explorar além das doenças suas interações com o ambiente, com outros 

organismos. 
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 APÊNDICES  
 

6.1 Apêndice A - QUESTIONÁRIO APLICADO 

QUESTIONÁRIO 

1 – A água contaminada com coliformes termotolerantes não pode ser consumida 
porque pode conter micro-organismos causadores de doenças. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
2- A presença de coliformes termotolerantes são indicadores de que a água está boa 
para o consumo humano. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
3 – Os coliformes termotolerantes são bactérias geralmente encontradas no intestino 
humano e em animais endotérmicos. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
4 – A análise bacteriológica da água permite detectar bactérias que servem como 
indicadores de contaminação. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
5 – A água clorada nas estações de tratamento não possui risco de ser 
contaminada, sendo possível ser consumida diretamente da torneira de nossas 
casas. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
6 – A água de poços e minas não necessita de tratamento para o consumo humano, 
pois já sai naturalmente do lençol freático. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
7 – A água contaminada por coliformes precisa ser descartada por não possuir 
tratamento apropriado para ser consumida. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
8 – Os poços de água podem se contaminar caso não existam redes de esgoto 
adequadas. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
9 – A transmissão de agentes infecciosos pode ocorrer somente pela ingestão de 
micro-organismos presentes na água. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
10 – As mãos devem ser higienizadas com sabão antimicrobiano porque o sabão 
comum não elimina os germes causadores de doença. 
(    ) Sim 
(    ) Não 
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6.2 Apêndice B – ROTEIRO DE AULA PRÁTICA I 

Prática adaptada para sala de aula. 
 
Uso de indicadores de contaminação em análise de amostras de água mineral e de 

água de galeria pluvial 
Objetivo 
 Analisar a qualidade bacteriológica de amostras de água mineral e de galeria 
pluvial com o uso do kit Colilert®. 
 
Materiais 
02 frascos esterilizados 
01 sachê de substrato (kit Colilert®) 
01 garrafa de água mineral 500 mL 
Água de galeria pluvial 
Luvas descartáveis 
 
Procedimentos 
 
1 – Identificar os frascos com os números 01 e 02 
2 – Colocar 100 mL de água mineral no frasco 01 e adicionar o substrato do sachê. 
3 - Colocar 100 mL de água de galeria pluvial no frasco 02 e adicionar o substrato 
conforme a primeira amostra 
5 – Armazenar as amostras em temperatura ambiente e pouca luz por 24 horas para 
incubar. 
6 – Depois desse período comparar as duas amostras. 
 
Questionário 
 
1 – As amostras coletadas apresentaram diferença de coloração após o período de 

incubação?  

2 – O que representa a cor transparente, a cor amarelada e a cor luminescente nas 

amostras? 

3 – Qual amostra está própria para consumo? Justifique. 

4 – Caso as amostras apresentem a mesma coloração o que pode ter ocorrido? 

5 – O que essa atividade prática representou em seu aprendizado? 
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6.3 Apêndice C – ROTEIRO DE AULA PRÁTICA II 

 
Prática adaptada para sala de aula. 

 

O filtro de barro impede a passagem coliformes? 

Objetivo:  Verificar se o filtro de barro retém a passagem de coliformes. 

Materiais 

01 filtro de barro com velas porosas 
02 sachês de substrato Colilert® 
02 frascos descartáveis com tampa 
04 litros de água de poço 
Luvas descartáveis 
 
Procedimentos  
 
1 – Identificar os frascos com os números 1 e 2 

2 – Mergulhar o filtro de barro na imersão com solução de água sanitária na proporção 

de 30 mL por litro de água e esperar por 30 minutos.  

3 – Lavar o filtro com água mineral para eliminar os resíduos do hipoclorito. 

4 – Colocar 100 mL de água de poço sem filtrar no frasco 1 e adicionar o substrato. 

5 – Colocar 1 L de água do poço no filtro de barro, esperar a filtração e descartar 

6 – Colocar o restante da água do poço sem filtrar no filtro de barro. Após a filtragem 

abra a torneira, deixe a água correr um minuto, proceder a coleta de 100 mL no frasco 

2 e adicionar o substrato.  

7 - Pegar as duas amostras e deixar em temperatura ambiente por 24 horas. 

8 – Depois desse período comparar as duas amostras. 

Questionário 

1 – As amostras coletadas apresentaram diferença de coloração após o período de 
armazenamento?  

2 – Algumas das amostras estavam contaminadas? 

3 – A água filtrada se tornou própria para o consumo humano? Justifique 

4 – O que se deve fazer além da filtragem para garantir uma água própria para o 
consumo? 
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6.4 Apêndice D – QUESTIONÁRIO DE APLICABILIDADE DOS 
ROTEIROS DE AULA PRÁTICA. 

 
Análise de aplicabilidade dos roteiros. 

1 – Os materiais para aplicação da aula prática foram fáceis de serem encontrados? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Razoável 

2 – A aplicação dos roteiros foi de fácil entendimento pelos alunos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

(    ) Razoável 

3 – Como foi a resolução pelos alunos do questionário presente nos roteiros? 

(    ) Fácil 

(    ) Difícil 

(    ) Razoável 

4 – Você acha que os roteiros foram úteis no processo ensino/aprendizagem?  

(    ) Sim 

(    ) Não  

(    ) Razoável 

5 – Você achou fácil a aplicação dos roteiros em sala de aula? 

(    ) Sim 

(    ) Não  

(    ) Razoável 
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6.5 Apêndice E – PRODUTO 
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 ANEXOS -   
 

Anexo I -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TÍTULO DA PESQUISA: ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA 

COMO FERRAMENTA DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE MICROBIOLOGIA PARA 

O ENSINO BÁSICO. 

NOME DO RESPONSÁVEL: Geovani Ferrari 

O estudante _____________________ está sendo convidado a participar como 

voluntário de uma pesquisa que tem como responsável o professor de Biologia, 

também responsável por todo processo de coleta e análise dos dados. Este 

documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar 

seus direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com 

você e outra com o pesquisador.  

 Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para esclarecer suas 

dúvidas. Se houver perguntas antes ou mesmo depois de assiná-lo, você poderá 

esclarecê-las com o pesquisador. Se preferir, pode levar este Termo para casa antes 

de decidir participar. Não haverá nenhum tipo de penalização ou prejuízo se você não 

aceitar participar ou retirar sua autorização em qualquer momento. 

Justificativa e objetivos: 

O motivo que nos leva a estudar esse assunto é facilitar o processo de ensino 

aprendizagem dos conteúdos de microbiologia usando a técnica de análise 

bacteriológica e apresentar soluções alternativas para minimizar contaminações de 

agentes patogênicos veiculados pela água. 

Procedimentos: 

  Será aplicado um questionário com 10 questões objetivas onde não terá 

identificação dos alunos que se prontificarem a responder. Os formulários respondidos 

ficarão guardados sob responsabilidade do professor até o término da pesquisa, 

sendo devidamente descartados em seguida.  

 O deslocamento para a coleta das amostras de água será realizado somente 

no bairro Fidelândia, utilizando ônibus escolar visando ter uma maior segurança. Para 

as atividades os alunos deverão seguir as orientações dos pesquisadores e fazer uso 

de vestimenta adequada (calça e sapato fechado), embora as coletas sejam 
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realizadas nas residências, com risco mínimo de acidentes. As demais atividades 

serão desenvolvidas no ambiente escolar. As outras coletas serão realizadas pelo 

professor pesquisador 

 A participação das atividades, coleta e análise terá a duração de seis meses, 

contados a partir da data da assinatura do presente Termo pelo participante ou 

Responsável Legal. 

Desconfortos e riscos: 

 Somente participarão os alunos que se sentirem à vontade em desenvolver as 

atividades de pesquisa, ficando aberta a saída a qualquer momento. Os riscos de 

desconforto são considerados mínimos, uma vez que até mesmo o questionário será 

realizado de forma sigilosa. Caso tenha alguma situação adversa o professor será 

informado solucionando de forma a não constranger nenhum participante envolvido 

na pesquisa.  

Benefícios: 

 As atividades desenvolvidas trarão como benefícios a possibilidade de os 

alunos conhecerem a qualidade da água que será consumida, minimizando os riscos 

de consumí-la com agentes patogênicos. Outro benefício será o conhecimento de 

como fazer o tratamento da água de forma alternativa, por não terem um tratamento 

público de água na maioria das residências fora da cidade. Além disso o aluno tem a 

possibilidade de participar do processo de análises, conhecendo alguns indicadores 

de contaminação da água. Ainda levam as informações para suas casas funcionando 

como disseminadores do conhecimento. 

Sigilo e privacidade: 

Você tem a garantia de que a identidade do estudante será mantida em sigilo 

e nenhuma informação será dada a outras pessoas que não façam parte da equipe 

de pesquisadores. Na divulgação dos resultados desse estudo, o nome não será 

citado. 

Consentimento livre e esclarecido: 

Após ter recebido esclarecimentos sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta 

possa acarretar, aceito a participação do estudante _________________e declaro 

estar recebendo uma via original deste documento assinada pelo pesquisador e por 

mim, tendo todas as folhas por nós rubricadas: 

Nome do(a) responsável:  
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Contato telefônico (opcional):  

e-mail (opcional):  

_______________________________________________________________ 

(Assinatura RESPONSÁVEL LEGAL) 

Local e Data: Cidade/UF, ____/_____/______. 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e 

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter explicado e fornecido uma 

via deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP 

perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me a utilizar o material e os 

dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste 

documento ou conforme o consentimento dado pelo responsável. 

 

Nome do(a) pesquisador(a):  

 

_______________________________________________________________  

[Assinatura do(a) pesquisador(a)] 

 

Local e Data: Cidade/UF, ____/_____/______. 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

sobre ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA COMO 

FERRAMENTA DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE MICROBIOLOGIA PARA O 

ENSINO BÁSICO.  

Nesta pesquisa pretendemos viabilizar o método de análises bacteriológicas 

de água como ferramenta facilitadora do processo de ensino aprendizagem dos 

conteúdos de microbiologia. O motivo que nos leva a estudar esse assunto é facilitar 

o processo de ensino aprendizagem dos conteúdos de microbiologia usando a técnica 

de análise bacteriológica e apresentar soluções alternativas para minimizar 

contaminações de agentes patogênicos veiculados pela água. 



40 

 

Para esta pesquisa adotaremos aplicação de questionário e revisão 

bibliográfica sobre os conteúdos de microbiologia que podem veicular doenças pela 

água; coleta das amostras; preparo e incubação das amostras; análise dos resultados, 

palestra com a comunidade escolar.  As atividades de coleta, preparo, incubação, 

análise dos resultados e palestra, terão a participação direta dos alunos 2º Ano do 

ensino médio. Os reagentes serão adquiridos com recurso próprio do professor, sendo 

disponibilizado pela UNEMAT a lâmpada UV para análise E. coli. A escola 

disponibilizará sala específica para realização dos trabalhos. 4.1 – Aplicação de 

questionário e revisão bibliográfica sobre os conteúdos de microbiologia que 

podem veicular doenças pela água: nesta etapa os alunos do ensino médio 

receberão a informação sobre o trabalho a ser realizado e responderão um 

questionário com 10 questões objetivas. Para sanar algumas dúvidas serão 

disponibilizados artigos, livros e revistas que tratam da contaminação da água por 

agentes microbiológicos como bactérias, vírus, protozoários, helmintos e algas. 4.2 - 

Coleta das amostras: as amostras serão coletadas nos distritos de Panorama, 

Roncador, Assentamentos Morada do Vale e pingo de ouro, no bairro de Fidelândia 

todos localizados no município de Rio Branco-MT. Serão realizados um total de seis 

coletas de amostras em cada local e os procedimentos para coleta estão de acordo 

com o Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e água (SILVA et 

al, 2010). 4.3 - Preparo e incubação das amostras: inicialmente os frascos 

higienizados com álcool 70%, e após serão abertos e será adicionado o reagente 

Colitag, em seguida as amostras serão incubadas em bancadas a 35 ° C ± 0,5 °C por 

um período de 22 a 48 horas. Após esse período as amostras serão analisadas 

juntamente com os alunos para verificação de positividade ou negatividade para 

coliformes totais e termotolerantes. 4.4 – Análise dos resultados: nesta etapa será 

avaliado o nível de percepção dos alunos sobre o estudo das referências estudadas. 

Será produzida uma planilha com os locais de coleta, amostras coletadas, meses em 

que a coleta será realizada, presença de coliformes totais e E. coli., que será 

sistematizada, analisada e discutida em sala de aula. Posteriormente será ministrada 

uma palestra para a comunidade escolar divulgando os dados obtidos e apresentando 

possíveis soluções alternativas para melhora na qualidade da água a ser consumida 

como preconiza e a Portaria Ministério da Saúde 518, de 25/03/2004. 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e 

assinar um termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá 
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qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido em qualquer aspecto que 

desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O responsável por você poderá 

retirar o consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento. A sua 

participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que é atendido. O pesquisador irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo. Você não será identificado em nenhuma 

publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em “RISCOS MÍNIMOS”. A 

pesquisa contribuirá para “DESCREVER OS BENEFÍCIOS DIRETOS OU 

INDIRETOS”. Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome 

ou o material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do 

responsável por você. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse 

tempo serão destruídos. Este termo de Assentimento Livre e Esclarecido será 

impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador 

responsável, no "LOCAL DA PESQUISA" e a outra será entregue a você. Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, 

atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde), utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. Eu, 

_________________ portador (a) do documento de Identidade (se tiver), fui informado 

dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas 

dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações, e o meu 

responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar 

dessa pesquisa. 

DADOS DO VOLUNTÁRIO DA PESQUISA: 
Nome Completo:  
Endereço:  
Fone:  
E-mail:  
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Anexo II - NORMAS DA REVISTA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
 

Periódico do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do 
Estado de Mato Grosso 

 
Diretrizes para autores 
 
1- As produções científicas devem ser enviadas exclusivamente por meio do correio 
eletrônico no endereço: revistafaed@unemat.br 
2- Deverão ser enviados em uma folha de rosto, em separado, o título do artigo e os 
seguintes dados sobre o(s) autor(es): nome(s) completo(s) na ordem direta do nome, 
e na segunda linha abaixo do título, com alinhamento à direita, indicando, sua maior 
titulação, cargo que ocupa, instituição a que pertence, cidade, estado, país e 
endereço eletrônico e o número do registro ORCID de todos os autores.  
3- O artigo deve ser inédito e conter no máximo três autores, assim como também a 
resenha. 
4- O ineditismo do artigo e da resenha passa pela verificação de um software anti-
plágio. 
5- Os artigos enviados devem ter no mínimo doze e no máximo vinte laudas. 
6- As resenhas devem ter até seis laudas. E a digitação e formatação da resenha 
devem obedecer à mesma orientação dada aos artigos.  
7- O Conselho Editorial Executivo se reserva o direito de indicar e/ou promover 
eventuais alterações nos originais, da seguinte ordem: normativa, ortográfica e 
gramatical, com o objetivo de manter a homogeneidade e a qualidade da publicação, 
sem que seja necessária a aprovação do(s) autor(es). 
Formatação 
Configuração da página: tamanho do papel (A4-21 cm X 29,7 cm); margens 
esquerda e superior 3 cm, margens direita e inferior 2 cm; todas as páginas deverão 
ser numeradas com algarismos arábicos no centro, lado inferior. 
Tipo de Letra: O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, corpo 12. 
As citações longas, notas de rodapé, resumo, palavras-chave, abstract , keywords, 
resumen e palabras clave corpo 10. 
<badentramento:< b="">os parágrafos deverão ter adentramento de 1,5 cm e 
citações com mais de três linhas com recuo de 4 cm da margem esquerda. 
Espaçamento entre linhas: 1,5 no corpo do texto, e espaço simples nas citações 
longas, nas notas, no resumo, palavras-chave, abstract, keywords, resumen e 
palabras clave. Os títulos das seções (se houver) e as citações longas devem ser 
separados do texto que os precedem e/ou sucedem por espaço duplo. 
Quadros, tabelas, gráficos, figuras, mapas devem atender as normas da ABNT e 
serem apresentados em folhas separadas do texto (os quais devem indicar os locais 
em que serão inseridos). Sempre que possível, deverão estar confeccionados para 
sua reprodução direta. Devem ser numerados, titulados e apresentarem indicação 
das fontes que lhes correspondem. Palavras estrangeiras: No corpo do texto devem 
ser grafadas em itálico. 
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Disposição do texto 
Título: centralizado, em maiúsculo e negrito, com nota de rodapé indicando sua 
origem (se houver). A um espaço abaixo o título deve ser reproduzido também em 
língua estrangeira (inglês): title e em espanhol.  
Subtítulos: Somente com a letra inicial da frase maiúscula (exceto em nomes 
próprios), negrito, com alinhamento à esquerda e sem numeração. 
Resumo/Abstract/Resumen: As expressões resumo/abstract/resumen devem ser 
em maiúscula, sem adentramento em letra maiúscula, seguida de dois pontos. 
Deverá ter entre 100 e 150 palavras, em espaço simples e fonte 10. 
Palavras-chave/keywords/palavras clave: As expressões devem se em 
maiúscula, seguida de dois pontos, a um espaço duplo abaixo do resumo. Utilizar no 
máximo cinco palavras-chave, escritas em letras minúsculas, exceto quando as 
palavras requererem letra maiúscula, separadas por vírgula. As palavras-chave 
devem ser reproduzidas nas línguas estrangeiras: (inglês) keywords e (espanhol) 
palavras clave. 
Citações: no decorrer do texto as menções a autores devem conter o sobrenome do 
autor e, entre parênteses, ano de publicação da obra, seguido de vírgula e número 
da página como nos exemplos: (SILVA, 2016, p.20); (SILVA, 2016); Silva (2016) ou 
Silva (2016, p.20). Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo ano 
devem ser diferenciados por letra minúscula depois da data, por exemplo: (SILVA, 
2016a); (SILVA, 2016b). 
Notas de rodapé: devem ser exclusivamente explicativas. Todas as notas deverão 
ser numeradas e ser inseridas ao final de cada folha em que elas aparecem de 
maneira personalizada, em ordem crescente. 
Referências: a palavra Referências, com inicial maiúscula, sem adentramento, a um 
espaço duplo após o final do texto. A primeira obra deve vir a um espaço duplo 
abaixo da palavra Referências. As obras, na sequência, em ordem alfabética devem 
ser alinhadas a esquerda e em espaço simples, conter exclusivamente os autores 
citados no trabalho cujo título da obra deve ser em itálico e utilizar as normas da 
ABNT. Segue exemplos:  
</badentramento:<> 
Um autor: 
QUEIROZ, E. O crime do padre amaro. 25. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2000. 

Dois ou três autores: 
VIGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R. Estudos sobre a história do comportamento. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1996. 
 
Mais de três autores: CASTORINA, J. A. et al. Piaget-Vigotsky: novas contribuições 
para o debate. São Paulo: Ática, 1995. 
 
Livro: FRIGOTTO, G.; CIAVATA, M.; RAMOS, M. (Org.). Ensino médio integrado: 
concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
Artigo de periódico: 
BRANCHER, Roberto; OLIVEIRA, Valeska Fortes de. Formação de professores e 
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ensino superior: um estudo bibliográfico. Revista da Faed. Cáceres, v.24, ano 13, 
n.2, jul-dez, 2015, p.37-62. 
 
Dissertação: BOLEIZ JUNIOR, Flávio. Pistrak e Makarenko: pedagogia social e 
educação do trabalho. 2008. 168f. Dissertação (Mestrado em Educação). Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação. Universidade do 
Estado de São Paulo. São Paulo: USP, 2008. 
 
Internet-página: 
MEIO ambiente. Disponível em: . Acesso em: 24 fev. 2005. 
 
Declaração de direito autoral  
 
1-O envio de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral dos 
direitos autorais à Revista da Faculdade de Educação (REV. FAED/UNEMAT), 
concedendo à mesma o direito de primeira publicação da versão revisada do texto 
submetido à avaliação (artigo ou resenha).  
 
2- Afirma-se ainda que o texto não está sendo submetido a outra publicação e não 
foi publicado na íntegra em outro periódico.  
 
3-É de total responsabilidade do(s) autor(es) a originalidade, podendo incidir sobre 
eles eventuais encargos decorrentes de reivindicação, por parte de terceiros, em 
relação à autoria do texto.  
 
4-A instituição e/ou qualquer dos organismos editoriais não se responsabilizam pelas 
opiniões, ideias e conceitos emitidos nos textos, por serem de inteira 
responsabilidade de seu(s) autor(es).  
 
5-A Revista da Faculdade de Educação (REV. FAED/UNEMAT) não se obriga a 
devolver os originais das colaborações. 
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Anexo III - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA  
 
PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: PROPOSTAS INTERATIVAS PARA APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: AÇÃO CONJUNTA ENTRE O 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA E ESCOLAS DO ENSINO 
MÉDIO 
Pesquisador: HILTON MARCELO DE LIMA SOUZA 

Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 02147318.2.0000.5166 

Instituição Proponente: UNEMAT 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.322.910 

Apresentação do Projeto: 

É de suma importância um trabalho inovador em sala de aula para que os estudantes 

possam adquirir uma aprendizagem significativa. Muitas são as dificuldades 

encontradas pelos professores em sua prática docente. A realidade escolar com a 

qual nos deparamos ainda está vinculada ao fracasso do aluno decorrente desde 

limitação biológica até a progressiva pauperização da condição humana em nossa 

sociedade (GOMES e BAZON, 2013). Os aspectos didáticos na formação de 

professores estão restritos a métodos específicos para o ensino de conteúdos 

considerados prioritários (ARCE, 2001). De acordo com Libâneo (2012), tais ações 

se tornam pragmáticas, embasadas por livros didáticos e limitam a ação 

pedagógica à execução de tarefas. A construção de uma perspectiva de formação 

crítico-reflexiva é fundamental para articular uma prática docente emancipatória. 

Torna-se necessária a incorporação de processos dicotômicos, tais como: 

teoria/prática, conhecimento/ação, reflexão/ação entre outras. Neste cenário as 

experiências de formação continuada docente devem garantir o aprofundamento que 

possibilite aos docentes redesenharem suas identidades profissionais, 

rearticulando a dicotomia já mencionada, considerando que parte da desqualificação 

dos professores pode ser resultado do modelo de formação que ainda se mantém 
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evidenciando uma ausência clara de um perfil profissional, isso sem falar nas 

temáticas desvinculadas da prática profissional (GATTI e BARRETO, 2009). 

Embasados em tais situações, entendemos que o avanço efetivo na formação e 

atuação docente deve estar alinhada com a compreensão de ações que 

potencializem o desenvolvimento dos sujeitos. Torna-se necessário que o indivíduo 

esteja em ação. Este projeto configurado no formato “guardachuva”, abriga projetos 

de pesquisa em pós-graduação (mestrado profissional) cujo objeto está relacionado 

com a formação e atuação docente no que se refere ao ensino de biologia. Trata-se 

de uma pesquisa participativa, estruturada com base em experiências diversificadas, 

geradoras de sentido, como foco na atuação de quem ensina e quem aprende. Esta 

proposta visa uma sintonia com as linhas de pesquisa do Mestrado Profissional em 

Ensino de Biologia (ProfBio) abordando temas/conteúdos gerais da Biologia, 

utilizando a metodologia científica e visando a aplicação ao ensino médio. 

Objetivo da Pesquisa:  

Objetivo Primário: Promover a abordagem de temas/conteúdos gerais de Biologia, 

utilizando a metodologia científica e visando a aplicação ao ensino médio, no que 

tange às tendências e perspectivas no ensino de Biologia. 

Objetivo Secundário: Entender o processo do ensino de botânica no ensino médio 

e a inserção do movimento maker e da aprendizagem criativa na prática docente. 

Realizar o inventário ictiofaunístico do córrego Jatobá e a implementação de uma 

coleção zoológica didática para a Escola Estadual Domingos Briante. Edificar o 

ensino de biologia em alunos do ensino médio utilizando a experimentação com a 

construção de um gerador de amônio como recurso didático e contextualizador. 

Mostrar que os conteúdos de Biologia sobre microrganismos podem ser apreendidos 

de forma mais significativa, quando estabelecemos relações entre aulas práticas e 

teóricas, possibilitando a participação ativa e conjunta de professor e alunos, 

utilizando metodologias que possibilite adquirir conhecimento e mudança de 

hábitos para a melhor qualidade de vida e saúde. Propor uma atividade prática (aula 

de campo) que desperte nos alunos, ao mesmo tempo, um raciocínio lógico e o 

interesse por questões ambientais. Viabilizar o método de análises bacteriológicas 

de água como facilitador do processo de ensino aprendizagem dos conteúdos de 

microbiologia para o ensino médio. Facilitar o processo de ensino/aprendizagem na 

educação básica, por meio da organização de materiais necessários para 

compor um Laboratório Portátil de Microbiologia. Desenvolver jogos digitais de 
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caráter visual para o uso educacional, visando tornar o ensino mais concreto, 

prazeroso além de sanar as dificuldades dos alunos referentes aos conteúdos 

abordados pela genética no ensino médio. Elaborar um material didático 

informatizado, específico para alunos surdos dos anos finais do Ensino Médio, a fim 

de auxiliar os professores na otimização de suas práticas pedagógicas, 

facilitando o processo de ensino- aprendizagem. Analisar como a utilização de 

atividades lúdicas podem contribuir para o ensino da evolução biológica no ensino 

médio. Construir, utilizar e avaliar o uso do jogo didático para o ensino de Ecologia em 

turmas do ensino médio da Escola Estadual Argeu Augusto de Moraes no município 

de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Confeccionar e avaliar a eficácia de um 

jogo didático sobre a temática “Zoologia de invertebrados”. Verificar como as 

atividades práticas utilizando plantas presentes no pátio da escola como recurso 

didático podem influenciar no ensino de fisiologia vegetal. Comparar os resultados do 

processo de ensino aprendizagem para o conteúdo de Mitose de Biologia no Ensino 

Médio, em duas perspectivas diferentes: aula tradicional (sem o uso de recursos 

didáticos diferenciados) e aula incrementada (com o uso de jogos didáticos 

digitais).Analisar no espaço urbano áreas cujo aspecto influencia no bem estar 

ecológico da população, promovendo a construção de conhecimentos ecológicos e 

noções básicas de educação ambiental.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: Os riscos ao participar desta pesquisa estão relacionados à coleta de dados 

e divulgação dos resultados e englobam aspectos físicos e psicológicos, sendo eles: 

dificuldade em responder o questionário e as perguntas da entrevista, ansiedade, 

estresse, cansaço físico, desequilíbrio em seu bem estar, constrangimento pela 

pouca familiaridade com o pesquisador, risco de coerção, em que o entrevistado 

poderá sentir-se desconfortável durante a coleta dos dados, insatisfação ao participar 

da pesquisa no que  se refere ao tempo de duração da entrevista; os riscos 

relacionados aos aspectos moral, intelectual e social, são: desconforto em 

compartilhar informações pessoais, sentimento de perda da privacidade, receio de 

exposição e julgamento pelos colegas a partir dos resultados. Diante dos riscos 

apresentados, tomaremos as seguintes medidas para minimiza-los, zelando pelo 

compromisso de proporcionar o máximo de benefícios e o mínimo de danos: i) será 

realizado um contato prévio para explicar sobre o objetivo da pesquisa; ii) todas as 

dúvidas serão esclarecidas e o participante terá tempo necessário para decidir sobre 
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sua participação na pesquisa; serão resguardados os seus direitos de privacidade 

e proteção de sua identidade (anonimato), confidencialidade das informações, 

evitando assim qualquer forma de exposição ou constrangimento e não será divulgado 

em momento algum seu nome ou nome da criança, ou qualquer outra informação que 

possa identifica-los; os dados referentes à sua pessoa serão confidenciais e 

garantimos o sigilo de sua participação durante toda pesquisa, inclusive na divulgação 

da mesma; nenhum dos dados que serão divulgados possibilitará sua identificação ou 

a da criança, por fim, garantimos que você terá acesso aos resultados da pesquisa. 

Benefícios: Todos pesquisadores envolvidos têm o comprometimento de zelar pelo 

máximo de benefícios e mínimo de danos e riscos por meio do cumprimento de tais 

medidas mitigadoras citadas acima e garantimos ainda que danos previsíveis serão 

evitados. Um dos aspectos relevantes quanto ao benefício da participação na 

pesquisa refere-se a possibilidade do estudante em obter contato com formas 

diferenciadas de aprender Biologia em um contexto geral, possibilitando uma 

formação plena do educando ao associar os conteúdos teóricos com aspectos 

práticos de seu cotidiano e realidade sociocultural. Os resultados do trabalho serão 

socializados com os participantes pelo/a pesquisador/a. Espera-se que esta 

socialização seja configurada como um espaço de discussão e debate com o objetivo 

de que os participantes pensem sobre questões que estão envolvidas nas temáticas 

investigadas. Os trabalhos realizados poderão oferecer produtos (recursos didáticos) 

as escolas participantes. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

Trata-se de um projeto maior com 12 sub projetos dentro dele. Os sub projetos são 

do programa de ProfBio de Tangará da Serra. No projeto maior há a explicação 

resumida de cada um dos sub projetos além da menção do nome dos responsáveis 

pela pesquisa e se haverá entrevista com as crianças ou não. Os riscos foram 

relatados de forma sintética sem detalhamento de quais riscos são pertinentes a cada 

sub projeto, cabendo a esse órgão colegiado a inferência que os riscos elencados são 

comuns a todos os sub projetos. Os títulos dos sub-projetos são: 

A PRODUÇÃO DE JOGOS PARA O ENSINO DE ECOLOGIA EM T-Produção de 

jogos lúdicos para escola ANÁLISE BACTERIOLÓGICA DE AMOSTRAS DE ÁGUA 

COMO FERRAMENTA DE ENSINO APRENDIZAGEM NO ENSINO BÁSICO 

Demonstrar a importância do uso de recursos simples para monitorar a qualidade da 

água na escola.  
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JOGO DE TABULEIRO ¿O MUNDO DOS INVERTEBRADOS¿-Elaboração de um 

jogo e aplicabilidade na escola. 

LABORATÓRIO PORTÁTIL DE MICROBIOLOGIA-Fornecer uma maleta didática 

contendo materiais para aulas práticas na escola 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL E ATIVISMOS DE ALUNOS-Produção de um livro 

com roteiros de atividades em Educação ambiental 

FERRAMENTAS LÚDICAS PARA O ENSINO DE GENÉTICA-Fornecer recursos 

didáticos lúdicos para escola 

ENSINO E APRENDIZAGEM EM BIOLOGIA ATRAVÉS DE AULA CAMPO- 

Elaboração de um livro contendo roteiros para aulas de campo 

LIVRO PARADIDÁTICO SOBRE PRÁTICAS ESCOLARES- Publicação de um livro 

sobre práticas e distribuição na escola participante. 

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS-Elaboração de cartilha para 

orientação em saúde no espaço escolar 

CONSTRUÇÃO DE UM REATOR GERADOR DE AMÔNIA-Construção de um 

equipamento para pesquisa investigativa na escola 

ENSINO DE GENÉTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA-Fornecer 

um software para ensino sobre genética 

INVENTÁRIO DO CÓRREGO JATOBÁ E A CONSTRUÇÃO DE UMA-Elaboração de 

uma cartilha didática para uso na escola 

COMO ENSINAR FISIOLOGIA VEGETAL A PARTIR DAS PLANTAS - Fornecer 

recursos didáticos para escola. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

Todos os termos foram apresentados de acordo com as exigências da resolução 

466/2012 e a Norma Operacional 001/2013 do CNS-Conselho Nacional de Saúde. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Item Pendentes do Parecer Anterior: 

Adequar o TCLE do subprojeto PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL E ATIVISMOS DE 
ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO ESPAÇO URBANO DE NOVA MARILÂNDIA – MT 
- ITEM CONTEMPLADO 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Situação do Parecer:   Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP:   Não 

CACERES, 13 de Maio de 2019.  

 

 

   Assinado por: 
Vagner Ferreira 
do Nascimento 

(Coordenador(a) 


