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 Aulas de campo como recurso para o ensino de ecologia tendem a facilitar a 

aprendizagem significativa. Unidades de conservação, como parques nacionais, áreas de 

preservação ambiental, parques municipais e reservas biológicas são comuns em diversas 

cidades e apresentam grande potencial para atividades extraclasse, permitindo ao aluno uma 

vivência que contribui de forma diferenciada para a construção de conhecimentos ecológicos. 

Nesse contexto, o objetivo é elaborar um guia de atividades para estudo da biodiversidade 

envolvendo trabalho de campo com atividades investigativas em uma unidade de 

conservação, neste caso, especificamente, na trilha do Véu da Noiva, no Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos (PARNASO), com orientações visando sua adequação para uso em outras 

unidades. Para o desenvolvimento das atividades apresentamos um roteiro com objetivos 

conceituais, procedimentais e atitudinais detalhados e com orientações para as seis etapas 

necessárias à sua execução: 1- Escolha do local; 2- Visitação pelo professor; 3- Atividades 

pré-campo; 4- Aula de campo; 5- Atividades pós-campo; 6- Fechamento. Finalizamos esse 

trabalho discutindo vantagens, cuidados e limitações desse tipo de trabalho. 
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conservação. 
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Teaching ecology in field classes tends to facilitate meaningful learning. Protected areas, such 

as national parks, environmental preservation areas, municipal parks and biological reserves 

are common in several cities and have great potential for extra-class activities, providing the 

student with experience that contributes in several different ways to the construction of 

ecological knowledge. In this context, the general objective is to prepare a guide to 

biodiversity activities involving fieldwork with research activities in a protected area, 

specifically in the “Veu da Noiva” Trail, in Serra dos Órgãos National Park (PARNASO), 

with guidelines aimed at their suitability for use in other areas. For the development of the 

activities we present a guide with detailed conceptual, procedural and attitudinal objectives 

and with guidelines for the six necessary steps: 1- Choice of area; 2- Visitation by the teacher; 

3- Pre-field activities; 4- Field class; 5- Post-field activities; 6- Closing activity. We conclude 

this work by discussing advantages, care and limitations of this kind of activity. 

Kew-words: ecology teaching, secondary education, biodiversity, ecological interactions, 

conservation. 

Rio de Janeiro 
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1. INTRODUÇÃO 

Ensino de biologia na atualidade 

Ensinar biologia não é uma tarefa fácil, o professor trabalha com grande variedade de 

palavras diferentes, muitas vezes com pronúncias e escrita incomuns na linguagem popular, 

impondo ao aluno a compreensão da linguagem científica específica da biologia.   Além 

disso, no ensino médio, os professores trabalham com vasta pluralidade de conceitos, 

abrangendo desde a complexidade dos ecossistemas até processos de interações moleculares. 

Acrescentando a isso, os alunos apresentam conhecimentos prévios, resultante da sua 

experiência de vida, que o professor não deve negligenciar, pois para uma aprendizagem 

efetiva deve haver uma conexão entre os dois conhecimentos, o escolar e o prévio do aluno 

(DURÉ et al., 2018). 

Nesse contexto, atualmente a maioria dos professores ainda trabalha exclusivamente  

de forma tradicional, onde o conhecimento é tratado como um aglomerado de informações 

que são passadas de professores para alunos, que assumem um comportamento passivo no 

processo de aprendizagem. Isso resulta, na maioria das vezes, em uma aprendizagem não 

significativa.  Nesse tipo de aula, o conhecimento é passado para o aluno, que memoriza os 

conteúdos em um curto intervalo de tempo, geralmente até a avaliação. Nesse processo, o 

aluno perde o interesse em longo prazo, pois a aula torna-se rotina, sem novas técnicas que 

poderiam tornar as aulas mais atrativas, permitindo a construção do conhecimento 

(CARRAHER, 1986 apud POSSOBOM, 2003). 

São muitos os motivos para que esse tipo de aula se perdure: o conforto que a escola 

oferece, com a tradicional infraestrutura, onde o todo o processo de aprendizagem ocorre em 

sala de aula, a falta de tempo do professor para planejar algo diferente, a violência urbana, 

entre outros entraves. Embora as aulas tradicionais tenham sua importância, não deveriam ser 

o único recurso. 

A importância das atividades de campo no estudo de ecologia 

 Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, a humanidade tem conseguido 

mudar rapidamente o meio ambiente. Considerando que a ecologia é a ciência que estuda a 

relação entre os seres vivos e o meio ambiente, é justificável que ela tenha se tornado uma 

especialidade da biologia cada vez mais frequente no espaço escolar, pois essa capacidade de 
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mudança tem gerado uma crise ambiental e consequentemente uma redução na qualidade de 

vida (FONSECA; CALDEIRA, 2008). 

 Com isso, é cada vez mais comum a divulgação pela mídia de termos associados à 

ecologia, como problemas ambientais, extinções de espécies, entre outros, sem 

aprofundamento e menções ao papel do homem tanto na destruição quanto na conservação, e 

mesmo restauração, do ambiente. Porém, a ecologia não se resume somente a alguns 

fenômenos isolados, conforme apresentado na maioria dos casos, sendo muito mais complexa 

e envolvendo uma intricada teia de interações entre os seres vivos e destes com o ambiente. 

 Nesse contexto, o estudo de ecologia torna-se essencial na escola, pois é nesse 

ambiente que ocorre a formação planejada e intencional, onde se tem o principal elo de 

conexão entre o mundo e o cidadão (CARVALHO, 2013). Tradicionalmente, o ensino de 

ecologia como o da biologia de maneira geral é apresentado nas escolas em forma de aulas 

convencionais. Essas aulas contam com explicação oral do professor e eventualmente com a 

utilização de livros didáticos. Tal trabalho em sala de aula se mostra muito dificultoso em 

parte devido ao fato que grande parte dos alunos percebe a ecologia como uma disciplina 

monótona e inútil, pois o aluno recebe de forma passiva a informação, memorizando 

conceitos (BARBOSA et al., 2004). Perde-se, dessa forma, uma importante oportunidade de 

contribuir para o desenvolvimento de um cidadão crítico e consciente de seu importante papel 

no mundo, um cidadão capaz de tomar decisões e de agir de forma responsável em relação a 

questões ambientais. Adicionalmente às aulas expositivas tradicionais, podemos utilizar 

alguns recursos como, jogos interativos, apresentação e discussão de filmes sobre problemas e 

questões ecológicas, aulas práticas em laboratório, aulas de campo, entre outros. 

De acordo com Fernandes (2007) podemos definir atividade de campo como toda a 

atividade que envolve o deslocamento de alunos para fora do espaço de estudos contidos na 

escola. Dessa forma, atividade de campo é uma estratégia de ensino onde a sala de aula é 

substituída por outro espaço, podendo ser um ambiente natural ou não, possibilitando o estudo 

das relações entre os seres vivos associados à interação do homem, permitindo uma análise 

nos aspectos naturais, sociais e históricos.  Podendo ocorrer em uma praça, um parque 

municipal, uma indústria, uma galeria de arte, uma área de preservação ambiental ou até 

mesmo dentro das dependências da escola que não são específicas para o estudo, como por 

exemplo, o jardim. Esse tipo de atividade pode ser realizado em uma rápida saída pela 
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vizinhança do colégio ou em uma visitação que pode ocupar um dia, como a proposta por esse 

trabalho, ou até vários dias.  

Contudo, as aulas de campo necessitam ser planejadas, e realizadas com objetivos 

claros, e não enfatizando apenas lazer (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). 

Embora o lazer seja importante e parte complementar da atividade, os objetivos devem estar 

bem definidos, para que a aula não perca parte de seu potencial. Considerando que para uma 

saída de campo há um custo operacional, com o translado, alimentação, disponibilidade de 

professores, autorização dos responsáveis dos alunos, diretora disponível para esclarecer 

dúvidas de responsáveis, entre outros recursos, seria interessante que a oportunidade fosse 

melhor aproveitada. 

 Considerando que as atividades de campo contribuem de forma significativa para o 

desenvolvimento escolar, há de se considerar que o planejamento dessa atividade pode afetar 

o seu bom desempenho. Fazer a migração das atitudes e processos desenvolvidos em sala de 

aula, onde o professor faz sua dissertação de forma convencional, para a atividade de campo, 

poderá causar uma limitação nas potencialidades dessa prática, pois deixará de aproveitar as 

possibilidades que o ambiente oferece (VIVEIRO; DINIZ, 2009). Dessa forma, para que a 

prática seja participativa, aumentando a capacidade de aprender de forma efetiva, é 

interessante que a aula de campo tenha caráter investigativo, havendo problematizações e 

momentos de discussões entre alunos e professores. A palavra “aula” tem origem no latim, 

significando “palácio ou pátio” onde se reuniam pessoas para discussão 

<https://origemdapalavra.com.br> 2019. Desse modo, a palavra aula é compatível com a 

proposta da atividade. 

 Em ambientes naturais, durante as aulas de campo, os conceitos trabalhados são 

concretizados com exemplos reais, não necessitando, assim, da abstração da sala de aula 

(SENICIATO; CAVASSAN, 2008). Além disso, as aulas de biologia e ciências nesses 

ambientes são motivacionais e envolventes, sendo um recurso para suplantar a fragmentação 

do conhecimento e, geralmente, resultam em satisfação e maior desenvolvimento das relações 

sociais dos integrantes do grupo (SENICIATO; CAVASSAN, 2004). Ainda de acordo com os 

autores, boa parte dos alunos descreve a aprendizagem, durante as aulas de campo, como 

prazerosa e agradável. Essa sensação também se estende aos professores que se sentem 

estimulados percebendo que a atividade é uma possibilidade de renovação de suas práticas 

https://origemdapalavra.com.br/
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pedagógicas e por consequência se dedicam mais na orientação dos seus alunos (SANTOS, 

2002 apud SENICIATO, 2004). 

 Outra vantagem está associada à variedade de espécies biológicas interagindo, os quais 

se tornam locais adequados para desenvolvermos atividades investigativas em diversas áreas, 

principalmente na ecologia. Durante o planejamento da visitação, o aluno é capaz de ser 

estimulado a levantar hipóteses que poderão ser confirmadas ou refutadas durante a visitação 

e após, nas atividades relacionadas no espaço escolar. As atividades investigativas devem 

abordar procedimentos como a elaboração de hipóteses, registros, análise de dados e o 

desenvolvimento da capacidade argumentativa (ZÔMPERO; LABURÚ, 2011). 

 Além disso, é importante que haja coerência entre o discurso de conservação do 

ambiente, geralmente trabalhado em sala de aula com a atividade de campo. O 

comportamento dos professores e alunos devem causar impactos ambientais mínimos, uma 

vista a um parque de conservação ambiental não deve deixar vestígios. Deve ser evitado que 

plantas sejam pisoteadas, que galhos sejam quebrados e que os resíduos sólidos produzidos 

durante a visitação sejam transportados de volta e descartados corretamente (KRASILCHIK, 

2004 apud VIVEIRO, 2009). O cuidado também deve ser estendido para os animais, que não 

devem ser molestados de nenhuma forma durante a atividade. 

 Trabalhar biodiversidade em uma unidade de conservação é interessante por caminhar 

no sentido oposto ao da formação dos chamados “urbanoides”, ou seja, pessoas que devido à 

tecnologia e urbanização tendem a se distanciar com uma frequência cada vez maior dos 

ambientes naturais. Os indivíduos com essa formação desconhecem a fauna e a flora que os 

cercam, desconhecendo também toda a diversidade de ambientes que o planeta Terra possui 

(GUARINO; PORTO, 2010). São muitos “urbanoides” no espaço escolar. Geralmente são 

reconhecidos quando, em seus trabalhos ou avaliações, não se incluem como parte integrante 

da natureza. Nas aulas de campo é frequente que aquele seja o primeiro contato que o aluno 

tem de uma área de conservação. A maioria dos alunos não percebe o ambiente de forma 

integrada, sendo a aula de campo uma estratégia importante para esse processo.               

 Ainda, de acordo com os Paramentos Nacionais Curriculares - PCN (2002) é descrito 

que as situações vividas pelos alunos, associada às ciências ambientais, irão lhes possibilitar 

entender como os seres vivos interagem, como as relações são constituídas. Permitirá ao aluno 

perceber, a partir da experiência, que os seres vivos constituem um grande grupo 
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interdependente, associado às condições físicas do meio ambiente em que habitam. Com as 

aulas de campo, o aluno terá maior possibilidade de entender como a vida está organizada e 

que ela permite o funcionamento do planeta como conhecemos. Poderá notar, ainda, que 

devido a sua complexidade, mudanças sofridas por algum componente desse meio poderão 

resultar em reações em cadeia, muitas das quais são completamente imprevisíveis. Desse 

modo, uma área de preservação, como um parque nacional, torna possível evidenciar, por 

meio do estudo desse meio e do contraste com ambientes urbanos, o impacto que o homem 

pode ter sobre o ambiente. Além disso, ressalta-se a possibilidade de discussão e compreensão 

de um instrumento pelo qual o próprio homem pode preservar, pelo menos, parte da natureza. 

De forma mais imediata, por exemplo, podemos citar que muitas unidades de conservação 

preservam mananciais e que a retirada de sua floresta levará a redução da disponibilidade de 

água na região. 

 Quando nos referimos a uma aula de campo em uma unidade de conservação, algumas 

vantagens são evidentes: esses espaços são, em geral, bem preservados e seguros, na maioria 

dos casos, apresentam segurança com infraestrutura de portaria, controle de entrada e saída de 

visitantes, vigilância, água potável, instalações sanitárias, trilhas sinalizadas e bem definidas, 

gratuidade para visitação escolar entre outras. 

 Além do mais, com todos os recursos presentes em uma unidade de conservação, é 

possível trabalhar de forma interdisciplinar. É viável  fazer um planejamento que envolva 

outras disciplinas além da biologia e dessa forma desenvolver temas transversais entre as 

áreas de conhecimento, possibilitando até o envolvimento de toda a unidade escolar. 

 Apesar de várias vantagens para as atividades de campo, são poucos os professores 

que a realizam, embora considerem de grande importância (KRASILCHIK, 2008 apud 

ZANINI; PORTO, 2015). Um levantamento feito em 46 revistas da área de ensino de 

ciências, geociências e matemática entre os anos de 2005 a 2009, apenas 39 trabalhos de 

5503, equivalente a 0,71% das publicações referem-se a trabalhos de campo (ROCHA; 

SALVI, 2011). Embora a aula de campo seja considerada relevante, por facilitarem a 

construção do conhecimento e permitir uma abordagem mais concreta e complexa 

(SENICIATO; CAVASSAN, 2004), os professores geralmente não a utilizam. Um dos 

prováveis motivos é a falta de formação do professor para trabalhar com esse tipo de 

atividade. Outra característica é a falta de planejamento da aula de campo associada ao 
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planejamento escolar. Segundo Zanini e Porto (2015), poucos professores descrevem o 

planejamento da aula nos trabalhos publicados. Dessa forma, seria necessário um maior 

investimento no professor. Como soluções, teríamos a inclusão curricular de atividades 

práticas de campo no ensino, nos cursos de licenciatura. A capacitação por formação 

continuada, podendo ser extensão e pós-graduações, também podem ser alternativas para 

aumentarmos a frequência dessa importante atividade (ZANI; PORTO, 2015). Outros motivos 

seriam: o tempo para a execução da atividade, que, geralmente, leva mais de 50 minutos de 

uma aula, comprometendo as aulas de outros professores; insegurança por falta de prática do 

professor em trabalhar nesse tipo de atividade; o custo do transporte, e a autorização dos pais, 

pois alguns consideram a aula de campo em ambientes naturais, como os Parques Nacionais, 

algo perigoso e que os benefícios não compensariam os riscos. 

Entretanto, o trabalho de campo, deve ser contextualizado, ter objetivos claramente 

estabelecidos e articulados com as atividades anteriores e posteriores a ele. Nesse sentido, 

uma sequência didática que inclua o campo permite o uso desse importante recurso de forma a 

aproveitar todo seu potencial. Consideramos sequências didáticas como um grupo de 

atividades organizadas de maneira articulada, visando à realização de objetivos educacionais 

estabelecidos e conhecidos pelos alunos e professores, conforme definido por Zabala (1998). 

Tais sequências didáticas para o ensino de Biologia podem apresentar abordagem 

investigativa, permitindo que a argumentação seja o foco, como apontado por Motokane 

(2015), e, com isso, desenvolver competências que vão além da memorização de conceitos e 

contribuem, de fato, para a alfabetização científica. 

Nesse contexto, o objetivo geral é elaborar uma sequência didática, acompanhada de 

um guia para sua utilização, para o estudo da biodiversidade envolvendo trabalho de campo 

com atividades investigativas em uma unidade de conservação, neste caso, especificamente, 

na trilha do Véu da Noiva, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO).  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Unidade de conservação visitada: Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO) 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é um dos mais antigos do país, sendo o 

terceiro parque a ser criado pelo decreto de 1822 em 30 de novembro de 1939. O objetivo era 

proteger a paisagem e a biodiversidade de Serra do Mar. O parque abrange 10.600 hectares 
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nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Magé. A sede situa-se a 

aproximadamente 100 Km do centro do Rio de Janeiro. O PARNASO está no domínio da 

Mata Atlântica, apresentando floresta Ombrófila Densa. Para manter a exuberância da 

vegetação e a diversidade de espécies que abriga um fator decisivo são os altos índices 

pluviométricos que chegam a 3600 mm de chuva ao ano <http://www.icmbio.gov.br> 2019. 

Com isso, podemos destacar a importância do ciclo água para manutenção da vida, que no 

parque a representada aproximadamente 2800 espécies registradas. Com essa grande 

diversidade é pouco provável que não sejam identificadas interações ecológicas ao longo das 

trilhas do parque. 

Devido a sua grande diversidade, infraestrutura e, principalmente, localização o 

PARNASO se mostra como importante recurso de aprendizagem em ecologia e para 

atividades de campo, pois permite que os estudantes tenham acesso relativamente fácil ao 

ambiente natural preservado. Sendo próximo dos centros urbanos e com boa infraestrutura e 

acesso, o PARNASO apresenta o maior número de pesquisas entre as unidades de 

preservação federal. Além de receber mais de 200 mil visitantes por ano  

<http://www.icmbio.gov.br> 2019. 

2.2. PARNASO e as aulas de campo no ensino de ecologia 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, assim como outras unidades de conservação 

bem preservadas em regiões tropicais, possui grande potencial de trabalho, relacionando  

conceitos ecológicos apresentados na sala de aula com exemplos práticos no campo. Esse 

potencial se deve ao fato de que durante todo o ano podemos visualizar interações ecológicas 

em qualquer trilha do parque tais como: o mutualismo, bem representados pelos líquens; o 

parasitismo, mais evidenciados nas galhas; a polinização; entre outros. Particularmente 

durante as estações mais quentes, as interações associadas aos insetos são muito evidentes, já 

que esses organismos apresentam enorme abundância e riqueza de espécies. É muito comum 

visualizarmos insetos se alimentando de vegetais, caracterizando a herbivoria, como também 

processos de mutualismos, como a polinização. 

O PARNASO, além de possibilitar a observação de vários exemplos de interações 

ecológicas, permitirá que os alunos percebam as ações antrópicas, quer por meio da 

visualização de ações humanas interferindo com o ciclo natural de vida no próprio parque, 

quer por meio da comparação dos processos naturais observados no parque com aqueles que 

http://www.icmbio.gov.br/
http://www.icmbio.gov.br/
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são verificados em locais externos, nos ambientes urbanos, por exemplo. Dessa forma, a 

visitação pode ser conduzida de modo a permitir que o aluno perceba a importância de suas 

ações na preservação do ambiente e se perceba como parte integrante do ecossistema e 

responsável pela sua integridade. 

 Tendo em vista todas as possibilidades que são oferecidas frente à visitação às 

unidades de conservação, particularmente os Parques Nacionais, e, especificamente, o 

PARNASO, torna-se adequado que seja desenvolvido um roteiro com sugestões de 

observações acerca das interações ecológicas. A partir desse roteiro, é possível facilitar a ação 

dos professores frente a essa experiência.  

2.3. Público-alvo 

 O currículo mínimo de biologia da Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro sugere que a disciplina de ecologia seja trabalhada no terceiro ano do ensino médio, 

nosso público alvo. Nesse período, entre as habilidades e competências, é esperado dos 

alunos: desenvolver a capacidade de analisar perturbações ambientais, identificando os 

responsáveis e seus efeitos nos ecossistemas; reconhecer, que para a manutenção da vida, os 

ciclos biogeoquímicos são de vital importância, identificando possíveis alterações por 

consequência de ações antrópicas; identificar a importância dos diversos grupos funcionais, 

correlacionando-os à manutenção dos ecossistemas. 

 Dessa forma, a aula de campo é um importante recurso para se acrescentar às aulas 

expositivas, tornando a aprendizagem significativa para o aluno. 

2.4. Procedimentos 

 A seguir são descritos os procedimentos visando à elaboração da sequência didática e 

do guia para realização do estudo de ecologia envolvendo aula de campo em uma unidade de 

conservação. 

Definido o tema da atividade a ser desenvolvida – Biodiversidade: características e 

importância – e estabelecidos os objetivos a serem alcançados, o trabalho envolveu, 

sequencialmente, as seguintes etapas: 

 Leitura da bibliografia pertinente. 

 Preparação de uma proposta de sequência didática e seu guia de orientações. 
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A proposta de guia foi preparada a partir de minha experiência prévia e da 

leitura que fiz de artigos e textos pertinentes à metodologia empregada e ao 

tema a ser estudado. 

 Visita do professor ao local da atividade. 

Foram realizadas três visitas nos dias 17/05/2018; 18/06/2018 e 21/01/2019 ao 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, endereço da sede Petrópolis – Estrada do 

Bonfim, SN, Bonfim/RJ, CEP: 25.730-010. Foram percorridas as trilhas da 

portaria de acesso até o Poço do Paraíso, a partir desse ponto foram visitados, 

em sequência o Poço das Bromélias, Gruta do Presidente chegando até o Véu 

da Noiva. Foram observadas as condições de acesso e as interações ecológicas 

que serão abordadas na atividade com os alunos. Foram feitos registros 

fotográficos e por escrito, que foram importantes para a consolidação do guia 

apresentado. 

 Leitura da bibliografia pertinente. 

 Reformulação da sequência didática e do guia de orientações. 

Para essa reformulação, além dos registros realizados durante as visitas que 

realizei e da reflexão sobre todo o processo baseado na literatura levantada, a 

reflexão sobre minha prática docente, incluindo todas as experiências que tive 

em atividades de campo com meus alunos, foram da máxima importância.  

3. RESULTADOS 

Sequência didática com guia de orientações para o professor 

 

Título: Biodiversidade em unidades de conservação: características e importância 

 

Sumário 

        Páginas 
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B- Objetivos da sequência didática e do guia 11 

C- Conteúdos abordados 11 

D- Desenvolvimento da atividade 12 

 D1- Orientações prévias 12 

 Etapa 1 12 
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 D2- Descrição da sequência didática 20 

 Etapa 1 20 

 Etapa 2 23 

 Etapa 3 25 

 Etapa 4 27 

E- Considerações finais 28 

 

A- Apresentação 

Apresentamos uma sequência didática para o estudo da biodiversidade envolvendo trabalho 

de campo em uma unidade de conservação. Apresentamos também um guia de orientações 

para o desenvolvimento das atividades com turmas de ensino médio, detalhando, 

especificamente, uma atividade desenvolvida no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a 

título de exemplificação.  

B- Objetivos da sequência didática e do guia de orientações 

 Apresentar uma proposta de atividades para o desenvolvimento de conteúdos 

para o estudo da biodiversidade no Ensino Médio. 

 Orientar professores para o desenvolvimento de aulas de campo em uma 

unidade de conservação. 

 Sugerir atividades para que o trabalho tenha caráter investigativo. 

C- Conteúdos abordados 

 Dentro de uma unidade de conservação e considerando o tema biodiversidade são 

listadas a seguir algumas possibilidades de conteúdo a serem desenvolvidos com a sequência 

didática apresentada. 

Conteúdos conceituais: 

- Biodiversidade – uma unidade de conservação viabiliza a observação de uma grande 

variedade de espécies em interação, que compreende a biodiversidade.  

- Cadeias tróficas e interações ecológicas – observar exemplos de interações e de cadeias 

tróficas, refletindo sobre eles e levantando hipóteses sobre possibilidades de alterações no 
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ambiente com, por exemplo, exclusão/invasão de espécies, permite a compreensão da 

complexa teia que mantém a vida na Terra, inclusive a nossa.  

- Impactos antrópicos – a comparação de uma unidade de conservação com ambientes 

urbanos, mais ou menos arborizados, e com mais ou menos áreas preservadas, permite a 

problematização sobre os efeitos da ação humana sobre o ambiente. Essa discussão pode levar 

à abordagem de problemas cujas origens estão na relação que o homem, como espécie, tem 

com a natureza. Como exemplos, podemos citar: doenças transmitidas por animais selvagens 

em sua origem, mudanças climáticas, poluição do ar e da água, pragas agrícolas, inundações, 

entre outros. 

Conteúdos procedimentais 

- Todas as atividades realizadas pelos alunos são de extrema importância para que eles 

aprendam não só conceitos, mas também desenvolvam habilidades que são valiosas para 

diversos contextos em suas vidas. Observar, fotografar, registrar por escrito suas observações, 

organizar a informação em cartazes selecionando fotos e redigindo textos, apresentar 

oralmente, avaliar suas próprias produções, refletir sobre suas concepções prévias, entre 

outras, são atividades que têm grande conteúdo procedimental. 

Conteúdos atitudinais 

- O estudo das interações entre os organismos e deles com o meio e a reflexão sobre os 

efeitos da ação humana sobre essas interações e suas consequências, inclusive para o próprio 

homem, contribuem para que os alunos desenvolvam atitudes ambientalmente adequadas e 

críticas. Não menos importante é a ênfase que será dada em todo o trabalho de campo para o 

respeito à vida e ao ambiente como um todo. 

D- Desenvolvimento da atividade 

 A seguir serão descritas as atividades propostas com orientações detalhadas, constando 

sugestões relativas ao desenvolvimento de cada etapa. Essas sugestões são fruto de minha 

experiência em docência, de meus estudos e leituras pertinentes ao assunto e de conversas 

com outros professores de diferentes áreas e atuando em diferentes níveis na educação. 
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D.1 – Orientações prévias 

Etapa 1- Escolha do local 

 Objetivo: 

 Selecionar um local que atenda aos objetivos da aula. 

Orientações 

Inicialmente o professor deve: a) entrar em contato com parque para saber se existe a 

possibilidade de uma visitação escolar; b) contatar a equipe técnica para agendar uma visita 

ao local; c) consultar o site da unidade de conservação para maiores detalhes, inclusive as 

normas de visitação e horários de funcionamento; d) avaliar as necessidades e as limitações da 

escola, da área a ser visitada e dos alunos; e) verificar se existe equipe de suporte e orientação 

para a atividade na unidade e seu funcionamento. 

 É sugerido também que o professor considere para a escolha do local a acessibilidade, 

pois a turma irá se deslocar do colégio, ou ponto de encontro até as dependências do parque. 

Dessa forma, caso a escola não possua condução exclusiva, é aconselhado que o professor  

verifique se existem linhas de ônibus próximo à portaria do parque, pois a turma poderá se 

deslocar com uso do ônibus de carreira. Conferir também a existência de estacionamentos é 

relevante, pois a turma poderá se deslocar de ônibus escolar ou de turismo até o parque. 

 

Etapa 2- Visitação pelo professor 

 Objetivos: 

 Explorar a área a ser visitada pelos alunos. 

  Definir quais as trilhas serão usadas. 

 Marcar os pontos de maior relevância para a atividade. 

 Verificar a segurança da trilha e a acessibilidade e se existe a necessidade de 

uso de equipamentos.  

 Conversar com a equipe da unidade de conservação visando cumprir as 

exigências necessárias à autorização da visita escolar. 

 Marcar o tempo necessário para que a aula de campo seja realizada. 
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Tempo de duração da atividade: 

 É importante que o professor reserve pelo menos um turno para essa visita, pois será 

durante essa visitação o professor irá definir o tempo da atividade para conciliá-la com o 

horário de fechamento do parque e com o horário dos ônibus, caso tenha usado o transporte 

público. Dessa forma, o tempo da visitação do professor vai depender dos objetivos da aula e 

do tamanho do percurso a ser realizado.  

Material necessário: 

  Material de suporte como: água, lanche, repelente, mochila, camisa reserva e 

documento de identificação como professor. O equipamento de comunicação que pode ser o 

celular ou um walk-talk, dependendo do parque. A máquina de fotografar ou o celular para 

registrar as observações relevantes. 

Orientações: 

 Nessa etapa o professor irá identificar os pontos da trilha onde há possibilidade de 

observações relevantes em relação ao trabalho e fotografar tudo fazendo, também, um registro 

escrito ou em vídeo para consulta posterior. Esses pontos devem ser “marcados” com alguma 

referência, que no caso de uma trilha em área de preservação pode ser uma rocha, uma gruta, 

uma fonte de água ou uma espécie específica de planta, que pode ter maior tamanho ou estar 

em maior número populacional, por exemplo. 

O professor deve cronometrar o tempo da atividade e conciliá-la com o horário de 

fechamento do parque e com o horário dos ônibus, caso tenham usado o transporte público. 

 Limitar a área que os alunos vão atuar, considerando que o espaço é muito grande, a 

proposta inicial pode se perder devido à variedade de eventos que irão ocorrer 

simultaneamente. 

 Ligar para a administração da unidade de conservação para agendar uma conversa com 

o responsável pelo agendamento e autorização da visitação para saber detalhes sobre os 

procedimentos necessários. Algumas perguntas devem ser feitas: Qual o suporte da trilha para 

saber a quantidade de alunos que poderão fazer a visita. Se os alunos devem ser identificados 

nominalmente juntamente com algum número de documento.  
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Durante essa visitação o professor também irá definir o tempo de visitação dos alunos e as 

áreas de descanso. Também irá verificar se existem fontes de água potável e sanitários. 

 É importante que o professor esteja preparado para essa visita com roupas apropriadas, 

mochila, lanche, repelente, rádio comunicador e celular. É interessante também, levar também 

uma lanterna, pois nessa visita o tempo pode se estender e no inverno anoitece cedo, em torno 

de 17:20h. 

 Na prática, a visita foi realizada ao PARNASO e o acesso foi feito por Petrópolis. O 

tempo gasto para a visitação foi de aproximadamente 8 horas. Esse foi o tempo necessário 

para todas as observações durante a caminhada na trilha até o Véu da Noiva, o descanso e o 

retorno (ANEXO A). A distância percorrida foi de aproximadamente 6 km, 3 km de ida e 3 

km de retorno até a portaria (figura 1), sendo considerada uma caminhada moderada. Nesse 

local, o funcionário explicou boa parte do procedimento para as visitações escolares. Também 

passou os contatos da sede em Teresópolis para o agendamento das visitações. Os contatos 

foram: o telefone da sede em Teresópolis – 0xx21- 26521100. O e-mail – 

visitaescolarparnaso@icmbio.gov.br e o parnaso@icmbio.gov.br. 

 

 

Figura 1- Portaria de acesso do PARNASO por Petrópolis 

 Orientações para o planejamento da visita escolar também podem ser encontradas no 

site do parque (ANEXO B).  

 Se o professor tem filhos, é interessante considerar um passeio de fim de semana com 

a família, pois esta pode ser uma atividade muito agradável e educativa para crianças e jovens 

em família! 

mailto:visitaescolarparnaso@icmbio.gov.br
mailto:parnaso@icmbio.gov.br
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 A título de ilustração, são apresentadas a seguir, algumas imagens com o registro feito 

em campo durante minha visitação de avaliação. Além disso, são apresentadas 

problematizações que podem ser feitas no campo, em conversa com os alunos e que podem, 

inclusive, ser desenvolvidas em atividades posteriores. Alguns problemas podem ser 

apresentados e as hipóteses levantadas para sua solução podem ser embasadas pelas 

observações que serão feitas no campo e, posteriormente, comprovadas ou não, a partir 

pesquisa bibliográfica. 

Espécies de epífitas, principalmente bromélias, na trilha entre o Poço do Paraíso e o 

Véu da Noiva (Figura 2). Esse ponto é interessante, pois cada bromélia representa um 

ecossistema e vários seres dependem desse vegetal para completar seu ciclo de vida. 

Considerando a bromélia um “micro” ecossistema, como podemos descrevê-lo? Qual o nível 

de interdependência das espécies? O que aconteceria com a exclusão de cada uma delas? 

Novamente a interdependência das espécies deve pode ser enfatizada na Figura 3. O 

exercício de pensar na cadeia de consequências com a exclusão de cada uma das espécies é 

importante para se discutir as consequências das ações do homem sobre a natureza.  

 A Figura 4 mostra uma lagarta se alimentando da flor, exemplificando como duas 

espécies interagindo podem sofrer efeitos diferentes com essa interação: a planta sofrendo 

efeito negativo, já que a lagarta destrói uma estrutura de reprodução, e a lagarta se 

beneficiando, pois, esse alimento permite sua sobrevivência e seu crescimento. Entretanto, 

essa mesma espécie de lagarta, ao final de seu desenvolvimento, torna-se uma borboleta e 

pode promover a fecundação dessa e / ou de outras espécies de plantas por meio da 

polinização, que é uma interação na qual as duas espécies envolvidas são beneficiadas. 
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Figura 2- Paredão rochoso coberto de bromélias. 
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Figura 3- Tronco de árvore coberto por diferentes musgos e liquens (organismos resultantes 

do mutualismo entre algas e fungos) registrado no trecho da trilha entre o Poço do Paraíso e o 

Véu da Noiva. 

 

Figura 4- Lagarta se alimentando da flor. 

 Os insetos da Figura 5 são herbívoros se alimentando de folhas de plantas 

internamente, como o minador, e externamente, como a cigarrinha, sem matar a planta, 

atuando, portanto, como parasitas. Minadores são organismos que se alimentam internamente, 

entre a superfície inferior e superior da folha, no caso da figura, deixando uma marca que 

pode ser desde linear até muito expandida. Parasitas, quer sejam internos ou externos, causam 

danos às plantas em maior ou menor grau, podendo afetar sua sobrevivência e reprodução. Na 

natureza, é raro que esses parasitas destruam uma população de plantas, pois há vários fatores 

que atuam sobre suas populações impedindo seu crescimento ilimitado. Entretanto, pragas 

agrícolas são esses parasitas vegetais que acabam por se reproduzir sem limites. Quais 

condições podem favorecer esse crescimento ilimitado das pragas? Que condições poderiam 

atuar para minimizar o efeito desses parasitas? Há alternativas na agricultura que leva em 

conta esse problema? Quais os princípios que norteiam essas alternativas? 
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Figura 5- Insetos herbívoros se alimentando de folha de plantas internamente: (A) como o 

minador, e (B) externamente, como a cigarrinha. 

A Figura 6 mostra a abelha visitando uma flor e ninhos de insetos sociais, como as 

abelhas, na rocha próxima à cachoeira do Véu da Noiva. Essas observações podem promover 

a conversa sobre os efeitos positivos recíprocos (mutualismos) que os animais podem ter 

sobre as plantas, como por exemplo por meio da polinização. Nessa conversa, algumas 

questões podem ser levantadas, como por exemplo: o que resulta desse processo de 

polinização? Por que esse processo é necessário às plantas? Como outras espécies de animais 

se beneficiam dos frutos formados? O homem também se beneficia? Como? O que 

aconteceria se houvesse a extinção de muitas espécies de polinizadores (como já vem sendo 

observado com abelhas)? Quais as consequências para o ambiente? E para o homem, 

diretamente? Que fatores afetam negativamente as populações de polinizadores? O que é 

importante para garantir a perpetuação de polinizadores? Qual o papel do homem nesse 

processo? 

A B 
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Figura 6- (A) Uma abelha visitando uma flor e (B) ninhos de insetos sociais, como as abelhas, 

em uma rocha próxima à cachoeira do Véu da Noiva. 

A Figura 7 apresenta fungos da parte central do tronco de uma árvore. É muito comum 

a ocorrência de fungos em partes vegetais mortas e essa observação permite a discussão do 

papel importante dos decompositores nos ecossistemas. O que acontece com a matéria 

orgânica decomposta? Para onde vão os nutrientes? O que aconteceria se a matéria orgânica 

não fosse decomposta? Qual o papel dos micro-organismos na decomposição? Os micro-

organismos fazem parte da biodiversidade? Há, então, uma parcela da biodiversidade que não 

pode ser vista? 

A B
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Figura 7- Fungos da parte central do tronco de uma árvore. 

 

D.2- Descrição da sequência didática 

Etapa 1- Atividades pré-campo  

 Objetivos: 

 Planejar a saída da escola. 

 Preparar os alunos para a atividade de campo. 

 Preparar as autorizações para que os responsáveis assinem, caso sejam menores 

de idade.  

Tempo de duração da atividade 

Aproximadamente 50 min (uma aula).  

Material necessário. 
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 Essa etapa será feita em sala de aula, utilizando lousa e, se possível, um projetor 

multimídia (datashow) ou uma smart TV. 

Descrição geral: 

 Nessa etapa os alunos serão preparados para a atividade de campo. Serão orientados 

para se comportar de forma compatível com a atividade e quais os objetivos. Além disso, 

sugerimos que os alunos respondam, individualmente, a três questões: 

a) O que é biodiversidade  

b) Como as espécies interagem  

c) Porque devemos preservar a biodiversidade 

Ao final da atividade, os alunos devem entregar ao professor, que guardará os 

registros. 

Orientações 

 Antes da atividade os alunos devem ser preparados para saberem quais os 

procedimentos adequados à atividade: 

 Roupas - Durante o translado em uma trilha ecológica não devemos utilizar 

cores que chamam a atenção dos animais, principalmente dos insetos. Cores 

como vermelho, amarelo, laranja entre as folhagens, confundem os insetos que 

poderão associar a imagem a flores. As roupas devem ser de cores neutras e 

confortáveis. Devemos utilizar tênis fechados, de preferência feitos para 

trilhas. A calça pode ser de moletom com elástico nas pernas e na cintura, pois 

permite flexibilidade, conforto e segurança. Geralmente o uniforme do colégio 

preenche esses requisitos. O elástico nas pernas evita a entrada de insetos. A 

camisa preferencialmente é simples e de gola olímpica (os alunos devem ser 

instruídos a levarem mais de uma, pois existe a possibilidade de sujar ou de 

ficar muito suada e, dependendo da trilha, a umidade do suor pode levar a 

perda de calor corporal. Não devemos adentrar a uma trilha com uso 

principalmente de shorts, pois os galhos, espinhos e folhas poderão causar 

lesões na pele. Além disso, os insetos atacarão com mais facilidade. 
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 O uso de repelentes - é indicado nas partes que estão expostas. Dê preferência 

aos de longa duração. 

 Protetor solar - No caso de campos abertos, como é o caso dos campos de 

altitude, o protetor solar também é indicado. 

 Uso de perfumes - Evitar o uso de cheiros muito fortes, principalmente dos 

perfumes que imitam aroma de flores. 

 Alimentos - Devem ser separados em dois grupos: a) os que serão consumidos 

durante o deslocamento na trilha, como barras de cereais, biscoitos e barras 

chocolates (alimentos práticos de serem consumidos); b) os alimentos que 

serão consumidos nos pontos de descanso e no destino final, como sanduiches 

e sucos. Os alimentos não devem ser perecíveis rapidamente. Alguns devem 

ser evitados, como os sanduíches que usam maionese ou peixe em sua 

composição. A água será consumida em todo percurso e os alunos devem ser 

orientados a levar água em quantidade suficiente. Caso existam pontos de água 

potável, os alunos devem levar reservatórios como um cantil. 

 Aparelhos sonoros – Durante a visitação não devem ser usados nenhum tipo de 

aparelho que produza som, como rádios, celulares, caixas amplificadas, apitos, 

entre outros. Ao longo da trilha é comum visualizarmos animais silvestres. 

Porém o barulho irá afastá-los, impossibilitando a visualização desses animais 

interagindo em seu habitat natural. 

 Bebidas alcoólicas – O consumo de bebidas alcoólicas é proibido. De uma 

maneira geral os alunos possuem outra expectativa sobre a atividade de campo 

e a associam a um passeio sem fins pedagógicos, com banhos em cachoeiras, 

uso de aparelhos sonoros, exposição ao sol para bronzeamento e até coleta de 

material como orquídeas e bromélias. Cabe ao professor preparar previamente 

o grupo, enfatizando de forma bem clara os objetivos da aula. 

O professor também deve estar preparado para assistir os alunos no caso de uma 

emergência: 

 Água – Deve estar transportando água para ele e para outras pessoas, caso 

necessário. 
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 Primeiros socorros – Kit simples de primeiros socorros, com bandagens, gaze, 

curativos adesivos. O álcool iodado também é aconselhado, porém deve ser 

verificado se existe histórico de alergia do aluno. 

Para auxiliar a turma o professor responsável deve convidar pelo menos mais um profissional 

da área de educação que poderá complementar a aula. Na área de geografia, por exemplo, o 

professor poderá descrever o relevo, definir o que é paisagem, citar as formações rochosas, 

entre outros. 

 Durante essa aula surgirão várias dúvidas, como: porque não posso ir de short ou se 

existem animais peçonhentos ou agressivos na trilha, entre outras. O professor irá esclarecer 

as dúvidas citando que se trada de uma área de preservação ambiental e que, conhecendo os 

hábitos e as potencialidades dos animais presentes no parque, raramente ocorre um acidente.  

 Os alunos devem ter recebido anteriormente a autorizações para que os responsáveis 

(menores de 18 anos) ou eles mesmos (maiores de 18 anos) assinem, pois é desejável que a 

autorização seja entregue assinada ao professor durante essa aula. Anexamos um modelo de 

autorização (ANEXO C), mas, algumas escolas possuem modelos próprios. 

 

Etapa 2- Aula de campo 

 Objetivos:  

 Desenvolver os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais listados no 

item 3-C. Para isso, é necessário: observar com muita atenção, identificar, 

registrar com o uso de máquina fotográfica ou o celular as observações feitas e 

conversar muito sobre as observações realizadas. O professor deve guiar as 

conversas por meio de questionamentos (como exemplificados na etapa 2 das 

orientações prévias – figuras 2, 3, 5, 6 e 7) e estímulo a observações gerais e 

específicas de modo a promover uma atitude investigativa em seus alunos, que 

devem buscar as respostas às questões. 

Tempo de duração da atividade 

 A atividade levará o tempo para cumprir o percurso, sendo realizados os objetivos da 

aula. 
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 No caso do PARNASO, na trilha entre a portaria de Petrópolis e o Véu da Noiva, a 

expectativa é de aproximadamente 8 horas. 

Material necessário. 

 Conforme apresentado na preparação para o campo (etapa 1).    

Descrição geral 

 A segunda etapa, da sequência didática, é a aula de campo propriamente. Geralmente o 

professor irá marcar um ponto de encontro. Nesse local os alunos irão assinar a lista de 

chamada. O professor irá acompanhar a turma por todo o percurso, iniciando no ponto de 

encontro até o retorno a esse local ao final da aula de campo. 

Orientações 

 Antes de iniciar a aula de campo, ainda no ponto de encontro, o professor deve 

organizar a turma em grupos, conforme os grupos forem se formando, verificar se as roupas 

estão compatíveis com a atividade. É muito importante que o professor não esteja sozinho 

durante essa atividade!!!!! O ideal seria um professor para cada grupo de 15 alunos 

aproximadamente. 

 Na chegada à portaria, enquanto o responsável libera a visitação, é sugerida uma nova 

chamada de alunos. 

 Iniciando a caminhada, o professor conversará com os alunos, relembrando os 

objetivos da aula e já iniciando com questionamentos que os alunos devem discutir em seus 

grupos menores. Esses grupos devem ficar próximos por questão de segurança. Nos pontos 

previamente marcados durante a visita prévia do professor, os alunos deverão ser 

reagrupados, pois nesse ponto existem observações e questionamentos relevantes para todos 

do grupo. Após cada parada a turma deve continuar, até chegar a outro ponto relevante de 

observação ou de parada para descanso. Chegando ao destino final, nesse caso o Véu da 

Noiva (figura 8), o professor irá contar o tempo que poderão ficar para lanchar e recuperar o 

fôlego, considerando o horário de visitação estabelecido na unidade de conservação. 
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Figura 8-(A e B) Destino final, cachoeira do Véu da Noiva.   

 Após o trabalho de campo, os alunos serão orientados a preparar um seminário para 

apresentar a resposta a um dos questionamentos levantados pelo professor ou pelos alunos 

com os registros fotográficos e os resultados de suas pesquisas. Eles terão uma semana para 

essa preparação e a apresentação acontecerá em dois tempos de aula.  

Sugerimos como questões a serem desenvolvidas, todas baseadas em conteúdos 

relativos a interações ecológicas:  

- O papel da biodiversidade  

- Pragas agrícolas – porque surgem e como prevenir 

- Abelhas e polinização – porque estão desaparecendo e como prevenir 

Embora essas questões sejam amplas, o resultado esperado em termos de abordagem 

do tema deve ser adequado ao nível escolar para o qual elas foram propostas. 

Os alunos podem preparar suas apresentações sob a forma de cartazes ou de 

apresentação em PowerPoint, dependendo das condições e disponibilidades de cada escola. 

 

 

 

 

 

A B
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Etapa 3 - Atividades pós-campo 

 Objetivos:  

 Apresentar e discutir os resultados das observações e conversas durante a 

atividade de campo e com as pesquisas realizadas posteriormente.  

Tempo de duração da atividade 

 Dois tempos de aula, aproximadamente 2 horas. 

Material necessário. 

 Computador, projetor multimídia (datashow) e lousa, caso existente na escola. Caso 

não exista o projetor multimídia, a orientação para a apresentação do trabalho pode ser a 

produção de cartazes em cartolinas, como sugerido na seção anterior. 

Descrição geral 

 Os alunos apresentarão seus trabalhos usando os registros fotográficos das interações 

observadas e as pesquisas relativas aos problemas propostos, descritos no item anterior. Após 

a apresentação será aberto um debate para troca de ideias, esclarecimento de dúvidas e para os 

relatos de experiência da aula de campo.  

 Ao final, o professor entregará a cada aluno sua resposta às três questões propostas na 

atividade pré-campo, solicitando que leiam suas respostas (que representam suas concepções 

prévias sobre o assunto) e que reescrevam suas respostas conforme seu conhecimento atual, 

sublinhando os novos conhecimentos adquiridos. Dessa vez, o professor acrescentará uma 

última questão relativa à influência do conhecimento adquirido em sua vida (item d).  

 Novamente, as questões foram: 

a) O que é biodiversidade  

b) Como as espécies interagem  

c) Porque devemos preservar a biodiversidade 
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d) Baseado no que você aprendeu nas atividades relacionadas ao trabalho de campo, 

liste três comportamentos ou atitudes ou leis que você acha a espécie humana deve promover 

para tornar nosso mundo ambientalmente melhor. 

Orientações 

 Caso exista, o uso de uma sala grande possibilita que os alunos se organizem em um 

semicírculo, todos voltados para a tela de apresentação, mas cada um podendo também ver os 

demais, o que facilita o ambiente de conversa para troca de experiências, já que todos vão ter 

vivido experiências muitos semelhantes e, em princípio, podem conversar sobre qualquer dos 

assuntos a serem apresentados. Uma apresentação curta, de um tempo entre 5 e 10 minutos 

por grupo (dependendo do número de grupos) é indicado para que a atividade seja mais 

dinâmica e sobre mais tempo para o debate entre todos. 

 

Etapa 4 - Fechamento da atividade  

 Objetivos: 

 Apresentar os resultados à comunidade escolar.  

Tempo de duração da atividade: 

 É interessante que a feira de ciências, de conhecimento ou qualquer outra atividade 

que reúna toda a escola para apresentação de trabalhos, utilize dois dias, sendo um dia para 

preparar os locais de exposição (boxes, salas temáticas, os espaços para as exposições teatrais, 

por exemplo) e outro dia para as apresentações propriamente ditas. 

Material necessário. 

Cartazes, Banners, fotografias, e quaisquer outros produtos da atividade realizada. 

Descrição geral 

 Após o seminário, feitos os ajustes que forem necessários, os alunos apresentarão seus 

trabalhos para a comunidade escolar durante a mostra de ciências (ou outro evento geral da 

escola).  
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Orientações 

Caso a unidade de conservação que foi visitada tenha material de divulgação, é bom 

que o professor recolha esse material para que o mesmo seja apresentado durante o evento. 

Caso a escola tenha televisão ou monitores relativamente grandes, outra sugestão, é apresentar 

mais fotos dos alunos, além daquelas que constam dos cartazes que serão apresentados.  

Os alunos, geralmente, são avaliados em todas as etapas desde a atividade pré-campo 

até a feira de ciências. 

Sugestões de leitura para o professor: Serviços ecossistêmicos, Ministério do Meio 

Ambiente. http://www.mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da 

biodiversidade/servi%C3%A7os-ecossist%C3%AAmicos.html Acessado em 11 de julho de 

2019. 

 

E- Considerações finais 

As atividades de campo geralmente ocupam um longo período de tempo, assim, o guia 

proposto foi baseado em uma atividade de 8 horas. Porém, as atividades podem ter períodos 

de tempo menores, com trilhas apresentando níveis de dificuldade menores, adaptadas às 

condições de cada turma ou do professor. Assim, esse guia pode ser adaptado a diferentes 

disponibilidades de tempo e condições. Os conteúdos a serem abordados, assim como o grau 

de aprofundamento dos mesmos, também podem ser adaptados para adequação a diferentes 

níveis escolares.  

4. DISCUSSÃO 

 Devido ao grande potencial natural que o município de Petrópolis, onde leciono, 

apresenta, fiz vários trabalhos de campo, incluindo em duas unidades de conservação. Nos 

trabalhos feitos nessas  unidades,  nota-se, de forma bem evidente, o aumento do interesse dos 

alunos, principalmente quando observamos um maior número de questionamentos, o que nos 

leva a supor que está ocorrendo maior compreensão de conteúdo. No ambiente natural a 

necessidade de abstração é menor, pois ocorre exposição concreta da realidade, facilitando a 

compreensão dos conteúdos (SENICIATO; CAVASSAN, 2008). 

 As atividades externas em contato com a natureza geralmente são experiências que 

levam à sensação de bem-estar do aluno (SENICIATO; CAVASSAN, 2004). Assim, 

http://www.mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da%20biodiversidade/servi%C3%A7os-ecossist%C3%AAmicos.html
http://www.mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da%20biodiversidade/servi%C3%A7os-ecossist%C3%AAmicos.html
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considerando a experiência como positiva para a maior parte deles, o interesse pela disciplina 

de biologia aumenta substancialmente. Além disso, a divulgação em toda unidade escolar, 

desperta o interesse de outras turmas da escola e de outras unidades escolares da região. 

Como nas atividades no campo, o registro fotográfico das interações ecológicas é um dos 

objetivos, consequentemente os alunos também fazem registros fotográficos pessoais, 

compartilhando as imagens em aplicativos de relacionamento, fazendo a divulgação da aula e 

da escola. Dessa forma, as aulas tornam-se assuntos de suas redes sociais, mesmo que esse 

não seja propósito. 

 A repercussão da atividade é muito positiva. No dia seguinte à aula de campo os 

alunos de outras turmas perguntam quando será o “passeio deles”. Aproveito a oportunidade 

para explicar os objetivos da atividade e ainda lhes dou mais motivos para desejarem 

participar de uma aula em uma unidade de conservação.  Exemplificando o interesse e a 

disposição que os alunos têm por esse tipo de atividade, uma das minhas aulas agendadas para 

o PARNASO foi cancelada, por conta de muita chuva. Mesmo assim os alunos chegaram 

preparados e insistiram para que a atividade fosse realizada. Após muito debate, e de terem 

sido esclarecidos quanto aos riscos de uma aula de campo em uma área de conservação, com 

condições climáticas desfavoráveis, os alunos desistiram. Porém, os professores que seriam 

responsáveis pelas turmas, se reorganizaram para a realização da atividade em outra área de 

mata, mesmo chovendo. Dessa forma, percebo que a atividade também pode ser contagiante 

para os professores, que ganham novas perspectivas e novo ânimo, juntamente com alunos, 

claramente mais motivados e participativos. 

 Na aula de campo, os alunos percebem vários fenômenos acontecendo ao mesmo 

tempo. Assim, se a atividade é acompanhada por professores de diferentes áreas, o aluno terá 

respostas bem mais completas paras os questionamentos que surgirão. Um exemplo são as 

chuvas de relevo, tema, geralmente, trabalhado na disciplina de geografia, podendo ser 

associado aos conceitos biológicos. A água da chuva permite a manutenção da vegetação, 

assim como a evapotranspiração auxilia na manutenção do ciclo da chuva. Essa abordagem 

complementar entre as disciplinas integra duas áreas que são isoladas didaticamente no 

espaço escolar. O fato ocorrido foi um exemplo da superação da fragmentação do 

conhecimento citado por Seniciato e Cavassan (2004). 



30 
 

 
 

 Nessas atividades, geralmente não abordo muitos assuntos novos, porém percebo 

muitas vezes que os alunos estão ouvindo o tema pela primeira vez. Quando temos o exemplo 

materializado, concreto, na nossa frente, é exigida menor abstração para o entendimento do 

processo, o que facilita sua compreensão. O relato de alunos de que estão ouvindo um assunto 

pela primeira vez, sendo que o mesmo tinha sido estudado anteriormente, ou de fazer uma 

correlação de uma questão abordada de um exercício em sala, são exemplos muito comuns e 

evidenciam a importância desse tipo de trabalho para a construção do conhecimento.  

  Além disso, percebo uma mudança na minha atuação, como professor, antes e depois 

do desenvolvimento desse trabalho. Anteriormente as atividades de campo estavam mais 

relacionadas a uma visitação. Atualmente, as atividades de campo que desenvolvo mudaram 

significativamente. Os alunos agora são preparados em sala de aula para a atividade e saem 

para campo com objetivos definidos, que são em sua maioria questionamentos que devem ser 

respondidos a partir das observações pessoais, caracterizando atividades investigativas. Além 

disso, novos assuntos são abordados e outros revisados durante a atividade, abrindo a 

possibilidade de debates e discussões em uma verdadeira aula de campo. Desse modo, a 

atividade transformou-se completamente, pois mudou de visitação para aula de cunho 

investigativo em ambiente natural. 

 Na aula de campo, para atingirmos os objetivos, a cooperação entre alunos e 

professores é primordial por vários motivos. O primeiro é suplantar os obstáculos físicos, 

rochas escorregadias, tronco árvores atravessados na trilha, lama, galhos, entre outros. É 

importante lembrarmos que, para muitos alunos essa é a primeira experiência de contato com 

a natureza. Para eles, tudo é novo, o professor terá que ensiná-los até a caminhar, pois andar 

em uma trilha dentro de um ambiente natural é completamente diferente de andar no asfalto. 

O segundo é auxiliá-los na identificação dos seres vivos e nas interações observadas, pois é 

comum, inicialmente, o aluno não conseguir observar nada, ou poucos detalhes. Assim, nos 

pontos de parada o professor deve orientar os alunos em como observar e descrever os seres 

vivos e os fenômenos que estão ocorrendo ao redor.  O terceiro é de suprir algumas 

necessidades, pois alguns alunos não trarão comida ou água, e o professor deverá estar 

preparado, oferecendo a sua reserva. Como o objetivo é estudar a biodiversidade, observando, 

registrando e refletindo sobre os fenômenos e as interações ecológicas, os alunos devem ser 

orientados para realizarem as tarefas em silêncio, para não assustar os possíveis animais que 
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serão observados e registrados. As necessárias conversas e discussões a respeito das 

observações devem ser feitas em momentos específicos. 

 Após a atividade de campo, considerando um tempo maior de convivência entre todos 

os integrantes, bem maior do que ocorre em sala de aula normalmente, associada à 

cooperação de todos os envolvidos, os laços afetivos se desenvolvem. Nas salas que foram 

realizadas as atividades, as relações sociais entre os alunos e dos alunos com os professores, 

que participaram da atividade, melhoraram significativamente. Como citado por Viveiro e 

Diniz (2009), as atividades de campo “permitem estreitar as relações de estima entre o 

professor e alunos, favorecendo um companheirismo resultante da experiência em comum e 

da convivência agradável entre os sujeitos envolvidos que perdura na volta ao ambiente 

escolar”. Além disso, acrescentaria as mudanças ocorridas também na integração entre os 

professores que participaram das aulas, pois geralmente essa é a primeira experiência a ser 

compartilhada fora do espaço escolar. 

 Porém, a mudança mais significativa que observo é a inserção do aluno, como 

indivíduo e espécie no ambiente, pois após a aula, ele é capaz de se perceber como agente 

transformador do meio ambiente. Geralmente, são feitos questionários para serem 

respondidos por eles antes de depois da aula de campo. Em sua maioria, as respostas de antes 

e depois são bem diferentes. É muito comum o aluno dizer que não foi ele que respondeu o 

questionário anterior, por não reconhecer mais as respostas como de sua autoria. Na maioria 

dos questionários após a aula de campo, noto a inclusão do aluno no ambiente, o que indica 

não somente uma apropriação de conhecimentos, mas também um passo na direção da 

mudança no comportamento. 

 Também observo uma associação dos temas trabalhados nas atividades de campo com 

os conteúdos apresentados em sala. Fato também observado por Copatti, Machado e Ross 

(2010), onde 98% dos alunos citam que “a percepção de tais conteúdos no meio natural 

auxilia no aprendizado em sala de aula”.  

 Nos seminários e nas feiras de conhecimentos observo que a autonomia também foi 

desenvolvida, e que durante as apresentações e avaliações dos trabalhos, minhas intervenções 

são poucas. 

 Finalmente, ressalto que uma atividade de campo não é um trabalho isolado, pois 

necessita de um planejamento integrado, com o apoio da equipe escolar. Entretanto, observo 
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que o benefício dessa atividade é muito maior do que somente para a disciplina de biologia, 

noto um aumento da interação, envolvendo várias sensações e sentimentos, podendo auxiliar 

na formação de um cidadão ecologicamente mais consciente. De acordo com Seniciato e 

Cavassan (2004), “O raciocínio não está sozinho: as sensações e as emoções florescem nas 

aulas de campo em um ambiente natural”. Noto que para a maioria dos alunos a experiência é 

muito agradável e essa sensação de bem-estar poderá se refletir em um comportamento 

preservacionista. Dessa forma, o trabalho em áreas de conservação ambiental, aumenta a 

experiência de vida do aluno, possibilitando uma participação mais efetiva nas questões 

socioambientais. Além de todos os benefícios já citados, a aula de campo também permite a 

conexão dos conteúdos abordados na escola com o ambiente externo, sendo uma importante 

estratégia para a construção da aprendizagem significativa, levando a formação de um cidadão 

crítico e participativo, além de ser uma experiência agradável e prazerosa para professores e 

alunos. 
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ANEXO A: 
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ANEXO B: 

 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

PARQUE NACIONAL DA SERRA DOS ÓRGÃOS 

ORIENTAÇÕES PARA AS ESCOLAS QUE PLANEJAM VISITAR O PARQUE 

 

 A Educação Ambiental desenvolvida pelo ICMBio tem como preceitos a participação 

cidadã na gestão do meio ambiente, entendido como bem de uso comum dos brasileiros, 

essencial à sadia qualidade de vida da população.  

 

 Mais do que prescrever “comportamentos ecológicos”, ou simplesmente transmitir 

informações sobre o meio ambiente, nosso interesse é promover uma educação ambiental que 

problematize os conflitos, problemas e potencialidades ambientais no contexto de cada 

comunidade, contribuindo para a construção coletiva de uma percepção crítica e ação 

transformadora da realidade de degradação ambiental e injustiça socioambiental que hoje se 

observa. 

 

 Pretendemos que a visita escolar ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

(PARNASO) não seja meramente um passeio ao ar livre, mas a oportunidade de vivências e 

observação direta de um meio ambiente sadio e equilibrado que estimule a compreensão dos 

problemas ambientais do país e da comunidade em que se insere a escola, bem como o papel 

de todos os cidadãos de participação ativa na política nacional de preservação ambiental. 

 

 Nosso programa de visitas escolares pretende aprofundar o vínculo e a troca de 

informações entre o Parque e a Escola visando uma recepção mais direcionada aos conteúdos 

socioambientais trabalhados no contexto escolar. 
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 Sendo assim, e visando o melhor aproveitamento das visitas escolares ao PARNASO e 

todo o conteúdo educativo a ele associado, apresentamos a seguir algumas sugestões para que 

a visita dessa escola atinja os melhores resultados: 

 

1. Proponha aos professores de todas as disciplinas das turmas que farão a visita que 

trabalhem previamente a questão ambiental de forma a promover uma reflexão crítica sobre 

toda sua problemática: os desmatamentos, as queimadas, a sociedade de consumo e o lixo 

que ela produz, a qualidade e disponibilidade da água, a saúde e qualidade alimentar, as 

mudanças climáticas e os riscos do futuro dos seres humanos no planeta Terra. Podem ser 

utilizados programas de televisão, artigos de jornais e revistas atuais, Internet ou qualquer 

outro recurso que possa promover discussões e debates sobre os problemas ambientais da 

atualidade. 

 

2. Estimule a percepção dos problemas ambientais observados na comunidade em que se 

insere a escola, lembrando que meio ambiente não é só o meio natural, mas todo o ambiente 

que nos cerca, como as cidades e até a própria escola. Promova debates sobre a relação da 

comunidade com a natureza, estimule a investigação sobre como era o ambiente quando seus 

avós eram crianças, organize pesquisas sobre a destinação do lixo produzido pela escola, e 

como essa quantidade de lixo pode ser reduzida etc. 

3. Planeje atividades pedagógicas que os estudantes devam realizar a partir da visita ao Parque 

e dos conteúdos discutidos, como redações, pesquisas, registros, desenhos e apresentações. Os 

estudantes podem também ser desafiados a elaborar propostas de soluções e alternativas para 

os problemas ambientais discutidos. Estas propostas podem ser apresentadas ou 

encaminhadas pela escola para a Câmara Municipal e discutidas com os políticos e lideranças 

da região. 

 

4. Proponha aos estudantes uma ação coletiva sobre algum problema ambiental observado na 

região da escola, como um mutirão de limpeza de um córrego ou de reflorestamento, mutirão 

de recuperação e limpeza da escola, uma carta coletiva às autoridades solicitando 

providências ou informações, ou um convite a uma indústria local a explicar aos estudantes 

sobre os impactos ambientais causados pela atividade industrial e as medidas adotadas para 

reduzi-los. 
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5. Oriente os professores e estudantes para o uso de vestimentas leves, calças compridas e 

calçados adequados para caminhadas em terreno irregular e/ou escorregadio. Recomenda-se o 

uso de repelente de insetos por pessoas alérgicas. 

 

6. Reúna os professores e representantes de turma que participaram da visita ao Parque e 

respondam em conjunto ao questionário de avaliação. Este instrumento nos permitirá 

conhecer melhor sua escola, a maneira como a educação ambiental é trabalhada e como a 

visita ao Parque pode contribuir neste processo. Pedimos que o questionário seja respondido e 

entregue ao final da visita ou, caso necessário, enviado para a equipe de educação ambiental 

do Parque por fax (21-2152-1103), e-mail ou correio. 

 Esperamos que estas sugestões contribuam para um melhor aproveitamento da visita 

escolar ao Parque. Colocamo-nos à disposição para auxiliar no planejamento e execução das 

atividades, bem como para fornecer informações sobre a história, a fauna e flora do Parque e 

ainda sobre os principais problemas ambientais enfrentados, como a caça, a extração de 

palmito e os incêndios florestais. Qualquer dúvida ligar para 21-2152-1100. 

 

Atenciosamente, 

Marcus Gomes – Analista Ambiental 

Fátima Santos – Analista Ambiental 

Agendamento de visitas escolares (visitaescolarparnaso@icmbio.gov.br) 
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ANEXO C 

 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado de Educação 

Regional Serrana I 

AUTORIZAÇÃO DE AULA DE CAMPO 

 

Eu, ________________________________________________ RG _____________. 

Autorizo a ida do(a) aluno(a)_______________________________, da turma__________,  

para a aula de campo no Parque Nacional da Serra dos Órgãos - PARNASO (Sede Petrópolis) 

no dia ___ com saída da escola às_____ e com retorno as______. 

A aula será ministrada pelos professores_____________________________(Biologia) e 

__________________________________(Geografia) e ______________________________ 

(Educação Física). Utilizaremos o transporte público, sendo necessário levar uma quantia em 

dinheiro suficiente para a passagem. Como a visitação é escolar, o acesso ao parque será 

gratuito. 

OBS: Os alunos deverão levar lanche e água. Também deverão estar vestidos adequadamente 

para a aula, sendo necessário: calça comprida (de preferência de Moletom), tênis fechado, 

duas camisas sendo uma do uniforme do colégio. Um agasalho também é indicado pois a 

temperatura nas partes mais altas do parque é mais baixa. 

Telefones do responsável:__________________________________ 

 

_________________________________________________________  

Assinatura do responsável 

Petrópolis___/___/2019 


