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“Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para a sua própria construção”. 

(Paulo Freire) 



RESUMO 

SANTOS, G. S. Uma Sequência Didática para o Ensino de Biologia: “Um café 

com os Fungos”. 2020. 92p. Trabalho de Conclusão de Mestrado (Mestrado em 

Ensino de Biologia) – Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 

Considerando a necessidade de metodologias inovadoras para o ensino de fungos, e 

o reconhecimento da Sequência Didática (SD) como atividade que possibilita um 

exercício de aprendizagem efetiva, este estudo teve como objetivo desenvolver e 

avaliar uma SD para o ensino de fungos no Ensino Médio, intitulada “Um café com os 

fungos”, como proposta de uma prática de aprendizagem significativa dentro da 

disciplina de Biologia. O estudo foi desenvolvido entre os meses de novembro e 

dezembro de 2019, em duas turmas de terceiro ano, uma no turno da manhã com 30 

alunos e outra no turno da tarde com 28 alunos, em uma escola pública estadual no 

município de Santa Quitéria do Maranhão – MA. A SD consistiu no cumprimento de 

atividades, durante 7 aulas, que culminaram em um evento de exposição biológica na 

escola sobre o conteúdo de fungos. As atividades foram organizadas em 6 etapas: 1ª, 

uma aula expositiva, abordando os aspectos gerais sobre o conteúdo; 2ª, 

apresentação das atividades a serem realizadas e no planejamento pelas equipes; 3ª, 

cumprimento de tarefas extraclasse; 4ª, produção e apresentação de murais 

informativos; 5ª, ajustes finais para o evento da exposição; e a 6ª, realização do evento 

da exposição, acompanhada por um café. Este trabalho contou com a participação de 

outro professor de Biologia para aplicação das atividades e o autor esteve presente 

acompanhando e realizando todo o processo avaliativo. A avaliação qualitativa 

aconteceu durante o cumprimento de cada atividade, por meio de observações e 

analises em relação a sua aplicabilidade e significância, através de fichas de 

acompanhamento. Para mensurar o efeito da SD na aprendizagem, fez-se uma 

avaliação quantitativa realizando comparações dos resultados dos questionários 

antes e depois nas turmas experimentais, TE, onde se aplicou as atividades, e em 

turmas controles, TC, onde se desenvolveu apenas uma aula teórica tradicional. Nas 

duas aplicações, os alunos conseguiram cumprir todas as tarefas propostas e realizar 

a exposição de forma satisfatória. Ao comparar os resultados dos questionários 

prévios, observou-se que as turmas experimentais apresentaram menor desempenho 

em relação as turmas controles e que após a aplicação da SD esta diferença foi 



superada. Ao submeter os resultados das turmas da manhã à Equação de Hake, 

pôde-se confirmar que houve ganho de 40% de aprendizagem na TC e de 60% na 

TE, e nas turmas da tarde a TC teve ganho de 20% e a TE teve ganho de 50%. Através 

das opiniões apresentadas pelos alunos, a experiência da Sequência Didática foi 

capaz de melhorar a compreensão sobre o conteúdo estudado. Desta forma, este 

estudo confirma o papel da SD como método de construção do conhecimento pelos 

próprios estudantes, de forma envolvente, participativa e efetiva e, deste modo, 

também assume a forma de um importante produto metodológico, que pode ser 

utilizado no Ensino de Biologia. 

 

Palavras-chave: Educação; Aprendizagem significativa; Ensino Participativo; Reino 

Fungi. 



ABSTRACT 

SANTOS, G. S. A Didactic Sequence for Teaching Biology: “A coffee with the 

Fungi”. 2020. 92p. Master's Degree Work (Master in Biology Teaching) – 

Universidade Estadual do Piauí. Teresina. 

 

Considering the need for innovative methodologies for the teaching of fungi, and the 

recognition of the Didactic Sequence (SD) as an activity that enables an effective 

learning exercise, this study aimed to develop and evaluate an SD for the teaching of 

fungi in high school, entitled “A coffee with fungi”, as a proposal for a meaningful 

learning practice within the discipline of Biology. The study was carried out between 

the months of November and December 2019, in two third year classes, one in the 

morning shift with 30 students and the other in the afternoon shift with 28 students, in 

a state public school in the municipality of Santa Quitéria do Maranhão - MA. The SD 

consisted of the fulfillment of activities, during 7 classes, which culminated in a 

biological exposure event at the school on the content of fungi. The activities were 

organized in 6 stages: 1st, an expository class, covering the general aspects of the 

content; 2nd, presentation of the activities to be carried out and in the planning by the 

teams; 3rd, fulfillment of extra-class tasks; 4th, production and presentation of 

informative murals; 5th, final adjustments for the exhibition event; and the 6th, holding 

the exhibition event, accompanied by a coffee. This work counted on the participation 

of another professor of Biology to apply the activities and the author was present 

accompanying and carrying out the entire evaluation process. The qualitative 

assessment took place during the fulfillment of each activity, through observations and 

analyzes in relation to its applicability and significance, through monitoring forms. To 

measure the effect of DS on learning, a quantitative assessment was made by 

comparing the results of the questionnaires before and after in the experimental 

classes, TE, where activities were applied, and in control classes, TC, where only one 

theoretical class was developed. traditional. In both applications, students were able 

to complete all the proposed tasks and carry out the exhibition satisfactorily. When 

comparing the results of the previous questionnaires, it was observed that the 

experimental groups had a lower performance in relation to the control groups and that 

after the application of the DS this difference was overcome. By submitting the results 

of the morning classes to the Hake Equation, it was possible to confirm that there was 



a gain of 40% of learning in the CT and 60% in the TE, and in the afternoon classes 

the CT had a gain of 20% and the TE had gain of 50%. Through the opinions presented 

by the students, the Didactic Sequence experience was able to improve the 

understanding of the studied content. In this way, this study confirms the role of DS as 

a method of knowledge construction by the students themselves, in an engaging, 

participatory and effective way and, thus, it also takes the form of an important 

methodological product, which can be used in the Teaching of Biology. 

 

Keywords: Education; Meaningful learning; Participatory Teaching; Fungi Kingdom. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No leste do Oregon, nos Estados Unidos, na Floresta Nacional de Malheur, 

são encontrados os chamados cogumelos-do-mel (Armillaria ostoyae) sobre o solo e 

troncos de árvores. Estes cogumelos são partes visíveis de um único fungo gigantesco 

que se estende por meio de seus filamentos, formando uma grande rede subterrânea 

de cerca de 965 hectares. Estudos apontam que este fungo vem se espalhando pela 

floresta a mais de 1.900 anos e que pode chagar a várias toneladas. Este exemplo 

demonstra a magnitude de um organismo pertencente a um reino de seres vivos de 

importância inestimável para toda a biosfera (CAMPBELL, 2015).  Juntamente com as 

bactérias, os fungos são encarregados pela conversão da matéria orgânica em 

inorgânica, processo essencial para a manutenção do planeta, tanto quanto o papel 

dos organismos produtores (MARGULIS; SCHWARTZ, 2012)  

Os fungos são agrupados em um reino distinto, particular e diversificado, o 

Reino Fungi. De forma geral, são definidos como organismos eucarióticos, 

unicelulares ou pluricelulares e possuem nutrição heterotrófica por absorção da 

matéria orgânica. A forma de nutrição é uma das características chave deste grupo, 

pois se alimentam liberando enzimas no substrato, dissolvendo os compostos 

orgânicos no meio extracelular e em seguida absorvem os nutrientes já processados 

(FELIPE, 2019; FRÖHLICH, 2019).   

Podemos encontrar fungos nos mais variados ambientes, tanto terrestres 

como aquáticos ou no corpo de outros seres vivos. Apesar da grande quantidade e 

variedade de fungos microscópicos, as formas visíveis a olho nu são as mais 

conhecidas e fáceis de identificar, como orelhas-de-pau, mofo, cogumelos e bolores 

(MAIA; CARVALHO JUNIOR, 2010). 

Pelo processo de decomposição, os fungos participam do ciclo da matéria, 

essencial para os processos biológicos de outros seres vivos. Outra participação 

ecológica dos fungos está na associação com raízes de algumas plantas, formando 

as micorrizas, estruturas essenciais no mecanismo de absorção de nutrientes pelas 

plantas (CURTIS, 1977; CAMPBELL, 2015).  

Além da sua grande importância ecológica para a manutenção das demais 

formas de vida, os fungos também possuem uma relevante importância econômica e 
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científica, uma vez que podem causar doenças em plantas e em animais (incluindo o 

próprio homem) e também serem utilizados na produção de muitos produtos úteis aos 

seres humanos (JOHAN et al., 2014; FELIPE, 2019). Algumas leveduras são 

empregadas na produção de queijos, cerveja, vinho e molho de soja, e outras espécies 

também aderem qualidade em algumas comidas, como sabor, cor e nutrientes, por 

exemplo, nos casos das conversões do repolho em chucrutes, do pepino em picles e 

dentre outros (MARGULIS; SCHWARTZ, 2012). 

É evidente a importância dos fungos para o homem e para o equilíbrio dos 

ecossistemas, no entanto apesar dos estudos sobre estes seres vivos terem crescido 

de forma expressiva, a abordagem dos conhecimentos a seu respeito tem sido 

insuficiente, principalmente quando se fala em Educação Básica.  Ensinar conceitos 

que envolvem este reino de organismos não tem sido uma tarefa fácil, principalmente 

devido ao método de abordagem, baseada em metodologias conteudista, 

exclusivamente teóricas com apoio somente do livro didático, sem muita significação, 

o que tem levado a uma aprendizagem muito superficial sobre sua biologia e 

aplicações (FERREIRA; FERREIRA, 2017). 

É muito importante que as aulas não se limitem somente em repassar 

informações e apresentar respostas prontas, é necessário oferecer estratégias e 

meios para que o aluno consiga compreender e vivenciar os conhecimentos propostos 

de forma significativa (BALBINOT, 2005). As atividades práticas são consideradas 

importantes ferramentas de complementação e significação da aprendizagem, uma 

vez que permitem a contextualização, a interação e o despertar do entusiasmo para 

aprender. Os conhecimentos sobre fungos, em particular, não podem ser trabalhados 

somente de forma teórica.  É indispensável que exista a complementação através de 

metodologias lúdicas e diferenciadas (SOUZA, 2015). O desenvolvimento de 

atividades práticas complementares faz com que as aulas teóricas resultem em 

melhores resultados de aprendizagem, uma vez que podem envolver uma quantidade 

maior de alunos em um processo interativo (BARBOSA, 2014).  

Podem ser desenvolvidas várias práticas pedagógicas sobre o ensino de 

fungos, capazes de melhorar a abordagem dos conteúdos e consequentemente o 

aprendizado. Rui e Amado (2013), publicaram um guia com várias atividades didáticas 

que contemplam o ensino de fungos. De acordo com as autoras, estas práticas foram 

de fácil desenvolvimento e de resultados bastante significativos, uma vez que permitiu 

o diálogo, a problematização dos casos, o desenvolvimento do processo dedutivo 
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investigativo, sem falar na interatividade entre os alunos e os professores e a 

aprendizagem efetiva. 

Sabendo que os fungos participam da produção de alguns alimentos, e da 

decomposição de outros, este trabalho desenvolveu e avaliou uma sequência de 

atividades que culminou em um evento de exposição sobre fungos, promovendo 

discussões e aprendizagens, em um espaço atrativo, interativo e acompanhado de 

um agradável café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 – A Micologia e a sua importância no Ensino Médio. 

 

2.1.1 – Caracterização dos fungos e suas aplicações 

 

Trabalhos apontam que os fungos surgiram à cerca um bilhão de anos atrás, 

e que provavelmente compartilham ancestrais comuns com os animais, devido a 

presença da quitina e do glicogênio como sinapomorfia. Há evidências que os 

primeiros fungos eram aquáticos e unicelulares flagelados, e com a irradiação das 

demais espécies para o ambiente terrestre, estes fungos também se diversificaram e 

se expandiram por todos os ecossistemas (BRAGA-NETO et al., 2008; CAMPBELL, 

2015). Hoje, calcula-se que exista aproximadamente 5,1 milhões de espécies de 

fungos, e destas, somente cerca de 100 mil estão descritas (FELIPE, 2019). 

Os fungos são altamente adaptados e resistentes a ambientes extremos e à 

perda de água. Devido à presença de compostos de quitina na superfície de suas 

células, estes organismos podem suportar condições severas de dessecação e são 

capazes de se desenvolverem em meios ácidos e outros em meios pobres em 

nitrogênio, tais como brejais. A produção de penicilina é outra estratégia evolutiva de 

sobrevivência dos fungos, uma vez que essa substância bloqueia o ataque de 

bactérias. A produção de alcaloides que são prejudiciais à maioria dos predadores, 

principalmente os mamíferos, também é uma vantagem evolutiva dos fungos (FELIPE, 

2019; MARGULIS; SCHWARTZ, 2012).  

Algumas espécies de fungos são exclusivamente unicelulares e outras 

apresentam corpos multicelulares complexos. Os fungos multicelulares possuem uma 

estrutura básica formada por filamentos ramificados de células, conhecidos como 

hifas. A parede destes filamentos é revertida por polissacarídeo muito comum no 

corpo de alguns animais e nunca encontrado no reino vegetal. Dentro das hifas 

percorre o citoplasma onde estão às organelas e demais componentes celulares, 

assim os fungos pluricelulares são multinucleados sem limites celulares distintos.  O 

conjunto de hifas forma o micélio, definido como sendo o corpo do fungo. O micélio 

pode crescer de forma indefinida dentro e fora do substrato onde se encontra, de 
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acordo com as condições ambientais e disponibilidade de alimentos, também é 

responsável por formar o corpo produtor de esporos, onde são diferenciadas as 

células germinativas que darão origem a um novo indivíduo (CURTIS, 1977; 

CAMPBELL, 2015; MENDONÇA, 2016; FRÖHLICH, 2019).  

No seu desenvolvimento, os fungos não passam por estágios embrionários, 

uma vez que se desenvolvem diretamente de esporos, que podem ser haploides ou 

diploides, o que caracteriza tipos de reprodução sexuada ou assexuada. De modo 

geral, os fungos se reproduzem principalmente de forma assexuada produzindo 

esporos mitóticos e eventualmente produzem gametângios, estrutura que caracteriza 

a reprodução sexuada. O desenvolvimento e crescimento do micélio acontecem de 

acordo a multiplicação celular e crescimento das hifas periféricas. As leveduras por 

sua vez, como sendo fungos unicelulares, se reproduzem de forma assexuada e 

permanecem como células únicas e não formam micélios (MARGULIS; SCHWARTZ, 

2012; CAMPBELL, 2015).  

Segundo Raven (2014), depois dos artrópodes, os fungos são os eucariotos 

mais numerosos da biosfera. Diante da alta diversidade, dos constantes estudos e 

descobertas de espécies e da utilização de técnicas modernas de biologia molecular 

no processo de classificação dos fungos, a sistemática deste grupo está sujeita a 

sucessivas propostas de reorganização. Atualmente a classificação dos fungos 

propõe basicamente oito filos bem definidos: Zygomycota, Ascomycota, 

Basidiomycota, Chytridiomycota, Neocalimastigomycota, Blastocladiomycota, 

Glomeromycota e Microsporidia (FERREIRA; FERREIRA, 2017; SILVA, 2019). Os 

principais critérios utilizados para a classificação dos fungos são baseados nas 

características dos esporos sexuais e corpo esporofítico, na forma de seus ciclos de 

vida e particularidades de seus micélios (BOSSOLAN, 2002).  

Um dos principais habitats dos fungos é o solo, e neste ambiente eles 

desempenham uma das atividades mais importantes para o equilíbrio de um 

ecossistema, que é a ciclagem da matéria através do processo de decomposição 

(CAMPBELL, 2015). Estima-se que aproximadamente 14% da diversidade mundial de 

fungos já foi registrada no Brasil, o que indica ainda a necessidade de muito esforço 

no processo de catalogação de espécies. Destaca-se que a região Nordeste do país 

apresenta o maior registro de diversidade de espécies, seguido pela região Sudeste, 

Sul, Norte e Centro-oeste. Em relação aos Domínios, a Mata Atlântica concentra a 
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maior quantidade de espécies de fungos, seguida pela Caatinga, Amazônia e, em 

menor concentração, o Cerrado (FORZZA, 2010). 

A atuação dos fungos nos ecossistemas é imprescindível para a dinâmica do 

ciclo da matéria, uma vez que pelo processo de decomposição estes organismos, 

juntamente com as bactérias, disponibilizam compostos necessários para que os 

produtores reabasteçam o primeiro nível das cadeias alimentares. Outra participação 

ecológica dos fungos são as relações íntimas que estabelecem com outros seres 

vivos, como é o caso das micorrizas (associação mutualística entre fungos e raízes 

de plantas) e dos líquens (associação mutualística entre fungos e algas ou 

cianobactérias) (GUATIMOSIM, 2019; RAVEN, 2014).  

Além da sua importância ecológica e ambiental, os fungos possuem forte 

influência no nosso dia a dia, mediante à processos biotecnológicos, como o 

biocontrole de pragas na agricultura, na maturação de queijos, na indústria 

farmacêuticas de biorremediação, em processos fermentativos dos setores 

alimentícios, e entre outros. No entanto apesar da sua contribuição positiva, os fungos 

também costumam entrar em conflitos com os interesses humanos (SILVA; JUNIOR, 

2017).  

Devido a sua atividade decompositora e parasita, cerca de 30% das espécies 

descritas se destacam pela sua capacidade de desenvolverem doenças em plantas e 

animais, provocando perdas na agricultura e micoses, incluindo no ser humano 

(SILVA, 2019). Segundo Almeida (2008), cerca de 200 espécies são responsáveis 

pela produção de micotoxinas e agentes alérgicos associados a patologias que afetam 

o homem e outros animais. 

 

2.1.2 – O estudo de Fungos no Ensino Médio 

 

É evidente a importância e necessidade do conhecimento sobre os fungos 

para entender o mundo vivo e compreender sua participação no cotidiano dos seres 

humanos. O estudo dos fungos é denominado Micologia, e está inserido na Educação 

Básica, possuindo maior destaque dentro da disciplina de Biologia no Ensino Médio. 

Sabe-se que os alunos devem ter a oportunidade de experimentar os conhecimentos 

científicos fundamentais, no entanto, nas escolas públicas, a abordagem deste estudo 

ainda é muito negligenciada (SILVA; BASTOS, 2010). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Biologia, trazem o 

conteúdo sobre fungos como um tema estruturador fundamental para a compreensão 

da biodiversidade, identidade e finalidades destes seres vivos. A importância dos 

fungos para o meio ambiente e para a sociedade de modo geral e a problemática do 

seu ensino de forma superficial, como será tratado neste capítulo, justifica a escolha 

deste conteúdo para o desenvolvimento deste trabalho. 

O conhecimento sobre os fungos permite que os alunos compreendam a 

relação destes organismos com o meio ambiente e em seus cotidianos. Porém 

evidencia-se de modo geral que o estudo de fungos no Ensino Médio está ligado 

apenas ao apoio do livro didático, e que quase sempre é utilizado de forma superficial 

(SILVA; JUNIOR, 2017; LIMA, 2019).   

É importante ressaltar que o ensino de fungos apresenta dificuldades 

relevantes, no sentindo de que os conteúdos são complexos e considerados de 

linguagem pouca acessiva, com terminologias que dificultam a sua compreensão 

pelos alunos. E para o professor da Educação Básica fica o grande desafio de 

promover a aprendizagem destes conteúdos de forma efetiva e significativa (SIMAS; 

FORTE, 2013; JOHAN et al., 2014). 

De acordo com Sena e Santos (2016), dentre todos os conteúdos da disciplina 

Biologia no Ensino Médio, o ensino sobre os fungos está entre as abordagens menos 

aprofundadas pelos professores, costumando ser trabalhado de forma simplificada ou 

até mesmo ter sua abordagem negada, geralmente por desculpas de pouco tempo 

para a disciplina e sobre a necessidade de avançar em outros conteúdos. Este 

posicionamento resulta em uma aprendizagem restrita e em uma visão menosprezada 

sobre a biologia e importância deste reino de seres vivos.  

Johan et al. (2014) e Marques (2016), também discutem sobre esta forma de 

abordagem superficial da Micologia na Educação Básica, alegando que o ensino de 

fungos está baseado predominantemente em metodologias tradicionais de 

abordagens de conceitos e memorizações para vestibulares, propondo pouco ou 

nenhum estimulo aos alunos para o processo investigativo e a contextualização crítica 

sobre este conteúdo.  

Um fator capaz de afetar diretamente no processo de ensino sobre fungos na 

Educação Básica é a forma como estes conteúdos são apresentados e estudados 

pelos graduandos, futuros professores, nos cursos de licenciaturas em Biologia ou 

Ciências da Natureza. Em muitos currículos universitários de formação de professores 
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de biologia, a Micologia ainda é tratada como parte integrante de outras disciplinas 

dentro do curso, como botânica ou microbiologia, o que leva a concepção de que estes 

organismos podem ser trabalhados de forma superficial juntamente com outros 

conteúdos ou que não haja a necessária de um ensino aprofundado, direcionado ou 

específico sobre estes seres vivos na Educação Básica (SILVA, 2019).  

Essa contextualização foi abordada por Persijn (2016) que relacionou o ensino 

precário dos estudantes da educação básica sobre o assunto de fungos com a 

deficiência da abordagem deste tema na formação dos professores.   

 

[...] os autores investigaram como o conteúdo referente à Micologia é tratado 

nos cursos de formação de professores de Ciências e Biologia para a 

Educação Básica. A pesquisa partiu do levantamento de todos os Cursos de 

Licenciatura em Ciências Biológicas em funcionamento no estado de Goiás. 

De acordo com esses autores, dos 32 cursos ofertados no estado (9 a 

distância e 23 presenciais), apenas 3 são contemplados com disciplinas 

específicas sobre o conteúdo dos fungos. Nos demais cursos, os fungos são 

tratados em disciplinas generalistas, vinculadas à botânica (estudo das 

plantas) ou à microbiologia (estudos dos microrganismos em geral). Para os 

autores, considerando a ementa generalista dessas disciplinas, é de se 

esperar que o conteúdo referente aos fungos seja tratado de forma mais 

superficial, negligenciando-se a complexidade de todo um táxon, quando 

comparado com o número de disciplinas destinadas ao estudo das plantas e 

animais, por exemplo. (PERSIJN; SANTOS, 2016 apud SILVA, 2019, p. 14)  

 

O processo de ensino, de forma geral, sempre apresentou dificuldades 

quando parte para a significação dos conteúdos estudados. Mesmo para o ensino de 

Ciências e Biologia, que são disciplinas palpáveis e dinâmicas, há uma forte tendência 

a abordagens tradicionais de aulas predominantemente teóricas. Tornar a 

aprendizagem dos conhecimentos científicos prazerosa é sem dúvidas um desafio 

difícil de ser encarado, o qual exige muito empenho principalmente dos docentes 

(ZAPPE; SAUERWEIN, 2018). 

É pertinente a necessidade de investimentos em pesquisas que visem 

melhorar o ensino de fungos no Ensino Médio. É necessário que a Micologia seja bem 

trabalhada nos cursos de formação docente e que sejam propostas metodologias que 

envolvam os alunos na aprendizagem de fungos, de forma efetiva e significativa, e, 

além disso, o professor também precisa se dispor a buscar e experimentar alternativas 

que de fato melhore o ensino sobre estes organismos (SILVA, 2019). 
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2.2 – A Sequência Didática como alternativa para o Ensino de 

Biologia. 

 

O espaço escolar é entendido como um ambiente interativo de ensino e 

aprendizagem e a sala de aula deve ser encarada como um espaço de desafios, de 

experimentações e de resultados, onde os alunos devem ser estimulados por meio de 

uma aprendizagem baseada na comunicação e na troca de experiências. O professor 

nesse cenário tem um papel fundamental no auxílio e acompanhamento do 

desenvolvimento de seus alunos, sugerindo propostas e atividades que resultem 

numa aprendizagem mais significativa dos conteúdos (BALBINOT, 2005). 

Sobre o processo de ensinar na Educação Básica, atualmente tem se tornado 

uma tarefa difícil para os professores conquistar a atenção dos estudantes para uma 

aprendizagem efetiva, principalmente quando se parte da ideia de que o indivíduo 

deve ser o responsável pela construção do seu próprio conhecimento (MENEZES, 

2019). É importante ressaltar a precária realidade da maioria das escolas públicas, 

quanto ao perfil de seus alunos. De acordo com Ferreira e Andrade (2017), a maioria 

dos estudantes de escolas públicas, estão cada vez menos preocupados em aprender 

os conteúdos e são desmotivados para participar dos processos metodológicos de 

ensino e aprendizagem, o que leva a um índice cada vez menor de jovens que buscam 

seguir uma vida acadêmica. Esta realidade é atrelada a vários fatores como problemas 

familiares ou métodos educacionais tradicionais pouco envolventes. 

Ao analisar o ensino de biologia, é percebido que os métodos tradicionais de 

memorização ou puramente conceituais ainda sejam predominantes nas escolas 

públicas, o que torna o ensino e a aprendizagem da disciplina enfadonho. Infelizmente 

ainda é comum a aplicação de práticas voltadas para a reprodução de termos e 

conceitos biológicos que pouco contribuem para o desenvolvimento do aluno, práticas 

distantes de uma perspectiva crítica e científica acerca do que é estudado e do 

cotidiano dos estudantes (MENEZES, 2019). 

É comum no ensino de biologia se deparar com temáticas abstratas ou de 

linguagem complexa, que dependendo da abordagem do professor, pode se tornar de 

difícil compreensão por parte dos alunos. Para ensinar Biologia é necessário fazer uso 

de fundamentações ambientais, tecnológicas, sociais e sobe demais contextos que se 
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aproximem ou se apliquem ao dia-a-dia dos alunos, de modo que os conteúdos 

ensinados transcendam a aprendizagem por memorização e passe a ter sentido mais 

real para os estudantes (DURÉ et al, 2018).  

Para que se consiga a efetivação desta forma de ensinar e aprender é 

necessário que o professor se disponha e consiga estimular nos alunos o 

desenvolvimento de algumas habilidades como curiosidade, comunicação e 

criatividade. Desta forma, os professores precisam estar dispostos a desenvolverem 

métodos inovadores em que os estudantes exerçam seu protagonismo no processo 

de aprender. E neste sentido, dentre os muitos métodos inovadores para o ensino de 

biologia na educação básica, está a Sequência Didática (MENEZES, 2019). 

De acordo com Zabala (1998), uma Sequência Didática (SD) é uma série de 

atividades ou ações bem articuladas e organizadas de forma a alcançar determinado 

objetivo de ensino e aprendizagem, onde deve ser pensada e proposta pelo professor 

e executada através de ação conjunta entre professores e alunos, sendo o aluno o 

principal ator da prática. Motokane (2015), também descreve a SD como sendo um 

conjunto de aulas planejadas, passo a passo, com a finalidade de propor uma maior 

aproximação ou vivência com o conteúdo estudado, de modo a envolver diretamente 

o estudante na construção da sua própria aprendizagem. 

Segundo Franco (2018), as SDs têm sido cada vez mais reconhecidas pelos 

profissionais da educação como sendo importantes recursos de ensinar e aprender, 

uma vez que ela tende a apresentar aspectos relevantes para o desenvolvimento 

intelectual do aluno como a vivência de experiências, o despertar de potenciais e 

habilidades e a autonomia. Outro benefício importante advindo do método da SD, de 

acordo com Mota (2017), é a possibilidade de aprofundamento nos conteúdos 

estudados tanto por parte do aluno como ensinado pelo próprio professor. Além disso, 

o professor também tem a possibilidade de exercitar suas habilidades pedagógicas, 

ao ter que se dispor a pesquisar, a criar e a planejar uma atividade de ensino 

diferenciada e eficiente.  

Como apresentado na Base Nacional Comum Curricular (2017), “mais 

importante do que adquirir as informações em si, é aprender como obtê-las, como 

produzi-las e como analisá-las criticamente”.  Desta forma a SD têm todas as 

condições para contemplar esse princípio, uma vez que pode ser elaborada 

envolvendo práticas de experimentações, pesquisas, apresentações, debates e 

avaliações como afirma Menezes (2019). 
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O ensino por investigação, caracterizado pelo formato de ensino por meio da 

problematização e busca por soluções, pode estar facilmente inserido em uma 

metodologia de SD, uma vez que esta é capaz de estimular habilidades nos 

estudantes como compreensão, descrição, explicação e argumentação a partir da 

proposta de uma situação problema. Essas habilidades contribuem diretamente para 

a construção do saber científico por parte dos alunos, à medida que integram os 

conteúdos propostos com as práticas experimentais e discursivas (CARVALHO, 

2013). 

 Em alguns exemplos de SD com a abordagem investigativa, os alunos são 

estimulados a argumentarem em cima dos conhecimentos científicos, abordando 

pontos de vistas e relacionando-os com seus cotidianos. A apresentação de um 

argumento permite a exteriorização do que se entendeu sobre determinado assunto. 

Neste sentido pode-se considerar a habilidade da argumentação científica como um 

indicador importante e evidente de aprendizagem do aluno durante uma SD 

(CARVALHO, 2013).  

As SD pela abordagem investigativa podem ser pensadas e aplicadas como 

um importante recurso para a alfabetização científica.  

 

A alfabetização científica caracteriza-se como um processo no qual os alunos 

podem compreender como os cientistas veem, falam e explicam os 

fenômenos naturais. Não se trata de formar “cientistas” na escola, mas, sim, 

de promover acesso a uma forma de produção de conhecimento. Nessa 

perspectiva, o acesso a essa cultura promove a inserção do indivíduo na 

lógica e na prática científica e lhe proporciona a chance de entender o mundo 

sob o ponto de vista da ciência (MOTOKANE, 2015, p. 124). 

 

Nesta perspectiva da SD para a alfabetização científica, o professor da área 

de ciências naturais é peça fundamental, uma vez que assume também o papel de 

mostrar aos alunos um universo diferente da realidade da sala de aula, que é o campo 

da pesquisa científica e de suas particularidades incluindo o comportamento, a 

linguagem, a leitura e a escrita. O professor é encarregado de apresentar a forma 

como os cientistas compreendem e estudam sobre o mundo a sua volta (MOTOKANE, 

2015). 

Diante do que foi abordado, considerando principalmente a necessidade de 

intervenções para o ensino de fungos e a importância da SD como metodologia que 
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possibilita um exercício de aprendizagem efetiva sobre os conceitos estudados, 

incluindo a construção significativa do conhecimento, desenvolveu-se a proposta 

deste trabalho, que consistiu na criação, aplicação e avaliação de uma SD 

participativa, envolvendo a abordagem investigativa, especialmente para o conteúdo 

Reino Fungi no Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1  Objetivo Geral: 

Desenvolver e avaliar uma Sequência Didática sobre o ensino de fungos no 

Ensino Médio, intitulada “Um café com os fungos”, como proposta de uma prática de 

aprendizagem significativa dentro da disciplina de Biologia. 

 

 

3.2  Objetivos Específicos: 

- Desenvolver uma sequência didática, com o título “Um café com os fungos”, 

como atividade prática para o conteúdo Reino Fungi no Ensino Médio; 

- Propor, através de uma sequência didática, uma maior significação da 

aprendizagem sobre fungos, abordando a construção participativa e investigativa do 

conhecimento; 

- Avaliar o desenvolvimento e a eficiência da atividade proposta, utilizando 

para isso métodos de análise por acompanhamento, diagnósticos e testes 

quantitativos. 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGIA  

4.1 Público participante 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da 

Universidade Estadual do Piauí, (Parecer nº 3.672.435), em 30 de outubro de 2019 

(Anexo 1).  

Este trabalho foi desenvolvido no período de Novembro e Dezembro de 2019, 

com duração total de 7 aulas de 50 min cada, no decorrer de 3 semanas, em uma 

escola pública estadual de Ensino Médio do município de Santa Quitéria do Maranhão 

– MA. Este município encontra-se na região leste do Estado, na microrregião do Baixo-

Parnaíba, a cerca de 348 km da capital São Luís – MA, possui uma população de 

pouco mais de 29 mil habitantes. (IBGE, 2018). O prédio da escola é amplo e recém-

reformado, com estrutura básica de 12 salas de aulas climatizadas, uma diretoria, uma 

secretaria, uma sala de professores, um laboratório de informática, uma biblioteca, um 

refeitório, um auditório e uma quadra de esportes. Possui um quadro total de 44 

professores, distribuídos nos três turnos, manhã, tarde e noite, onde 4 destes são 

professores efetivos de Biologia, sendo 2 com carga horária de 20hs e 2 com carga 

horária de 40hs. No ano letivo de 2019 a escola possuía 1107 alunos matriculados, 

sendo 409 no turno da manhã, 490 no turno da tarde, e no turno da noite possui 130 

matriculados na modalidade normal e 78 na modalidade EJA (Educação de Jovens e 

Adultos). A escola não dispõe de Laboratório de Ciências e não desenvolve a 

modalidade de ensino integral.  

As turmas escolhidas para este trabalho foram as de terceiro ano do Ensino 

Médio, devido ao conteúdo sobre os fungos está presente na grade curricular desta 

turma. A escola apresentava 3 turmas de terceira série no turno da manhã, 3 turmas 

no turno da tarde e 1 no turno da noite. Cada turma possuía entre 28 a 34 alunos. 

Para efeito de confirmação da sua aplicação e estudo, a Sequência Didática foi 

aplicada duas vezes na escola, uma vez no turno da manhã e outra no turno da tarde. 

Foram selecionadas, em cada turno, por conveniência de horários e 

quantidade de alunos, uma turma que participou como Turma Experimental (TE) e 

outra como Turma Controle (TC), a fim de mensurar a contribuição da Sequência 

Didática na aprendizagem. A TE foi a turma na qual se aplicou a sequência de 
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atividades propostas e na TC foi desenvolvida somente uma aula tradicional dialogada 

sobre o conteúdo de fungos, utilizando apenas livro didático e projetor multimídia 

como recursos didáticos. 

No turno da manhã foram escolhidas as turmas: 3ª série B para ser a turma 

experimental e a 3ª série A para turma controle. Ambas com 30 alunos. No turno da 

tarde foram escolhidas a 3ª série A para turma experimental e a 3ª série C para turma 

controle. Ambas com 28 alunos. 

 

4.2 A Sequência Didática: “Um café com os fungos” 

 

No trabalho de Rui e Amado (2013), está descrito o desenvolvimento de 

algumas atividades didáticas que abordam o ensino de fungos, dentre elas está uma 

prática sobre um café da manhã com fungos, onde um grupo de alunos montou uma 

mesa de exposição de alimentos, de forma a simular uma mesa de café, com o 

predomínio de alimentos e bebidas produzidos com a participação de fungos. A 

atividade foi apresentada de forma sutil, como parte complementar de um 

macroprojeto na escola. Partindo dessa ideia, desenvolveu-se esta Sequência 

Didática: “Um café com os Fungos”, a qual consiste em uma potencialização da 

atividade realizada por Rui e Amado (2013). 

A Sequência Didática “Um café com os Fungos”, desenvolvida e avaliada no 

presente trabalho, consistiu no passo a passo da preparação de um evento de 

exposição biológica na escola sobre o conteúdo de fungos. Além de propor uma 

aprendizagem significativa por meio da construção participativa e investigativa do 

conhecimento para os alunos envolvidos, a SD se propôs difundir o papel e a 

importância dos fungos na comunidade escolar. 

A Sequência Didática “Um café com Fungos” foi elaborada, coordenada e 

avaliada diretamente pelo pesquisador, autor deste trabalho, e aplicada com a 

participação voluntária de um professor de biologia da escola. Este professor possuía 

carga horária de 40 horas, e era o titular de todas as turmas de terceira série nos 

turnos manhã e tarde. Desta forma o professor voluntário pôde aplicar as atividades 

tanto nas TEs como nas TCs. 

Aproximadamente uma semana antes do início da aplicação, o pesquisador 

entregou para o professor aplicador a proposta da Sequência Didática impressa, na 
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forma de um roteiro de aula, onde constava o seu objetivo, cronograma e a descrição 

de todas as etapas e tarefas. O professor aplicador, prontamente, aceitou desenvolver 

as atividades sendo orientado e supervisionado pelo pesquisador. O pesquisador fez-

se presente em todas as aulas e acompanhou diretamente todos os processos, 

descrevendo e analisando cada acontecimento. 

 

4.2.1 As etapas e tarefas da Sequência Didática. 

 

A Sequência Didática foi dividida em 6 etapas (Tabela 4.1) que foram 

desenvolvidas ao longo de três semanas, considerando que na escola havia a 

disponibilidade de três aulas de biologia por semana na turma. Todas as etapas 

propostas foram aplicadas nas TEs. Nas TCs aplicou-se uma aula tradicional 

dialogada sobre o conteúdo de fungos, com duração de 2 aulas de 50 min, 

apresentando uma abordagem semelhante à primeira etapa da Sequência Didática. 

 

Tabela 4.1 – Descrição das etapas da Sequência Didática: “Um café com os fungos” 

Etapas Descrição Nº de 
aulas 

1ª Etapa: 

Aula 

Teórica 

Realização de uma aula teórica e introdutória, com apresentação em 

slides, sobre o Reino Fungi, ministrada pelo professor, abordando os 

aspectos gerais do grupo, bem como sua diversidade e importância. 

Para esta aula, utilizou-se o livro didático como referência, o 

computador e o projetor de mídia como recurso didático. Nesta etapa 

o professor promoveu o primeiro contato dos alunos com o conteúdo 

procurando despertar o interesse pelo tema. 

2 (100 min) 

2ª Etapa: 

A proposta 

para os 

alunos 

Após a aula teórica o professor dividiu a turma em 4 equipes e definiu 

seus respectivos líderes, que seriam os responsáveis por dirigirem 

as tarefas dentro das equipes e por manter o contato extraclasse com 

o professor. Em seguida, o professor apresentou a atividades a 

serem realizadas, descrevendo-a de forma objetiva, e entregou a 

lista de tarefas (Tabela 4.2) que todas as equipes deveriam realizar 

em comum. As equipes leram cuidadosamente a lista de tarefas e se 

organizaram para cumpri-las. Ainda nesta etapa, o professor, 

juntamente com os alunos, marcou o dia para a realização da 

exposição, respeitando o cronograma para o cumprimento de todas 

as tarefas.  

1 (50 min) 
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3ª Etapa: 

Tarefas 

extraclasse 

Os grupos de alunos deram início em suas casas ao cumprimento 

das tarefas (Tabela 4.2).  O professor manteve a comunicação com 

as equipes, através do aplicativo WhatsApp, acompanhando e 

orientando no cumprimento de todos as tarefas extraclasse. 

Extraclasse 

4ª Etapa: 

Produção 

dos murais 

 

Nesta etapa os alunos produziram e apresentaram murais 

informativos em sala de aula. Os temas dos murais foram sugeridos 

pelo professor e sorteados entre as equipes, de forma que cada 

equipe confeccionou seu mural com informações específicas e em 

seguida fez a apresentação para a turma. O professor disponibilizou 

as imagens de acordo com cada tema para que os alunos utilizassem 

no mural. Utilizou-se o livro didático com o apoio e cartolinas, pinceis, 

cola e tesoura como recursos. 

2 (100 min) 

5ª Etapa: 

Ajustes 

para a 

exposição 

Esta etapa, que consistiu na última aula antes do evento da 

exposição, foi reservada para que o professor se reunisse com os 

alunos e ajustasse os preparativos finais para a exposição. Nesta 

etapa o professor já firmou com a direção da escola e com os demais 

colegas professores sobre a definição do local onde seria realizado 

o evento, sobre a liberação da turma durante três horários seguidos 

e sobre a disponibilidade de outras turmas da escola para 

prestigiarem o trabalho. 

1 (50 min) 

6ª Etapa: 

A 

exposição 

A exposição aconteceu no auditório da escola. O local foi organizado 

de forma receptível, onde cada um dos espaços da exposição ficou 

bem delimitado por bancadas formadas com algumas mesas.  

Os alunos expuseram seus materiais nas bancadas específicas e se 

posicionaram para receber os visitantes e realizarem suas 

apresentações. Os alunos que ficaram nas bancadas de alimentos 

com bolores e de fungos coletados, utilizaram Equipamentos de 

Proteção Individual – EPI’s (luvas, máscaras e jalecos) para 

manipular os materiais. 

3 horários 

seguidos 

(150 min) 

Total de aulas: 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na segunda etapa, o professor entregou uma lista de tarefas (Tabela 4.2) que 

deveriam ser realizadas igualmente por todas as equipes.   
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Tabela 4.2 - Tarefas realizadas pelos alunos para preparação da exposição 

Tarefas Onde fazer 

1. Realizar uma pesquisa e listagem dos alimentos que podem ser utilizados na 

exposição e como podem ser preparados: os alimentos para o cultivo dos 

fungos e os alimentos produzidos com a participação de fungos; 

Na aula / 

extraclasse 

2. Organizar os alimentos para o processo de proliferação dos fungos, 

realizarem as observações e responderem às perguntas propostas; 

Extraclasse 

3. Conseguir os alimentos que são produzidos com participação de fungos; Extraclasse 

4. Organizar o material de apoio para a exposição, como placas ou etiquetas de 

identificação, bandejas ou recipientes para amostrar os alimentos, recursos 

para a ornamentação e dentre outros. 

Extraclasse 

5. Coletar, nos arredores da escola e das residências dos alunos, exemplares 

de fungos como cogumelos, orelhas de pau e liquens, para apresentação na 

exposição. 

Extraclasse 
 

6. Providenciar os materiais para a produção do mural informativo na sala de 

aula: cartolinas, imagens ou figuras informativas, livro didático, pinceis, colas 

e tesouras; 

Extraclasse 

7. Produção e apresentação dos murais informativos sobre os fungos; Na aula 

8. Pesquisar e estudar sobre a biologia de fungos em especial sobre os 

aspectos que serão tratados na exposição, bem como ensaiarem para a 

apresentação. 

Na aula / 

Extraclasse 

9. Realizar o registro fotográfico de todas as ações realizadas para o relatório e 

para montagem de um painel coletivo de making-off sobre a realização dos 

trabalhos extraclasse. Ao finalizar a exposição o painel deverá ser fixado na 

sala de aula da turma. 

Extraclasse / 

Na aula  

10. Escrever um relatório descrevendo todos os acontecimentos extraclasse, 

bem como a experiência com o trabalho, os pontos positivos e negativos. O 

relatório será avaliado pelo professor. 

Extraclasse 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na realização da tarefa 2, que consistiu na organização dos alimentos para 

proliferação dos fungos, foi proposta a abordagem investigativa. O professor orientou 

que esta tarefa deveria receber atenção especial dos alunos, pois deveriam observar, 

durante o mesmo período de 8 dias, o desenvolvimento dos fungos em diferentes tipos 

de alimentos, colocados em locais variados da casa de forma aleatória, e responder 

as seguintes perguntas norteadoras:  

1 – Como os fungos sugiram nos alimentos? 
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2 – Que fenômeno está sendo observado nos alimentos e qual a participação 

dos fungos? 

3 – Em quais tipos de alimentos os fungos se desenvolveram primeiro e por 

quê?  

4 – Em quais ambientes da casa houve melhor aparecimento de fungos nos 

alimentos e por quê? 

As respostas para estas perguntas foram apresentadas na exposição bem 

como os registros realizados e alguns alimentos com a visualização de fungos. 

Para a produção dos murais informativos, descrito na quarta etapa, foram 

sorteados os seguintes temas entre as equipes:  

1 - A biodiversidade e classificação dos Fungos. 

2 - A importância dos Fungos para o equilíbrio ecológico. 

3 - Os Fungos e o desenvolvimento de doenças. 

4 - Os fungos na indústria alimentícia e na indústria biomédica. 

Cada equipe ficou responsável por confeccionar um mural com as principais 

informações relativas ao tema que lhe foi conferido, de forma objetiva e atrativa, com 

apoio de imagens e utilizando o livro didático como referência. Os murais foram 

apresentados posteriormente para a turma e também na exposição. 

A proposta dos murais informativos se deu para melhor aproveitar o intervalo 

de tempo em que os alunos estavam cultivando os fungos em casa, para melhor 

diversificar o conhecimento e também no sentido de gerar mais produtos a serem 

apresentados na exposição. Esta atividade foi realizada em sala de aula de forma 

paralela às atividades extraclasse. 

Na etapa cinco, que tratou dos ajustes finais antes da exposição, os líderes 

apresentaram a situação de suas equipes quanto ao cumprimento das tarefas. Nesta 

etapa o professor definiu, juntamente com as equipes, que alunos iriam desempenhar 

quais funções na exposição (Tabela 4.3), de forma que todos iriam participar 

diretamente. 
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Tabela 4.3– Funções desempenhadas pelos alunos durante a exposição. 

Função Descrição 

1 – Apresentação do 

mural informativo 

Cada equipe indicou um ou dois componentes para apresentar seu mural 

informativo. Os alunos indicados se posicionaram na frente do mural fixado 

na parede para abordar sobre o tema retratado. 

2 – Apresentação 

dos alimentos com 

fungos 

Os alunos que foram indicados para esta função se encarregaram de 

abordar sobre os aspectos relacionados ao desenvolvimento dos fungos nos 

alimentos. Nesta função os alunos utilizaram EPIs.  

3 - Apresentação dos 

fungos coletados.  

Foram indicados os alunos envolvidos diretamente com a coleta dos fungos. 

Estes abordaram sobre as características básicas dos exemplares 

coletados. 

4 - Apresentação dos 

alimentos produzidos 

com a participação 

de fungos 

Nesta bancada foi apresentado o papel dos fungos para a produção de 

alguns alimentos e bebidas, bem como seus mecanismos de atuação. Não 

houve degustação. 

5 – Recepção Para esta função, cada equipe indicou um componente para auxiliar durante 

a exposição, recepcionando e direcionando os visitantes e servindo o café. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Com exceção da apresentação dos murais informativos, onde cada equipe 

expôs o seu individualmente, os demais locais da exposição foram compartilhados 

entre as equipes. Desta forma em cada local existia um grupo de alunos formado por 

componentes de cada uma das equipes. Essa estratégia resultou na integração de 

toda a turma durante a exposição e na apresentação conjuntados materiais que foram 

preparados. Antes da união dos materiais nas mesas, o professor se encarregou de 

conferir separadamente a produção de cada equipe, de modo que todas foram 

avaliadas individualmente pelos materiais que prepararam.  

 

4.2.2 A avaliação da SD “Um café com Fungos”. 

 

Além de propor a Sequência Didática “Um café com os fungos”, este trabalho 

também avaliou a sua aplicabilidade e significância em relação a todo o seu 

desenvolvimento de forma qualitativa e quantitativa.  

Na avaliação qualitativa utilizou-se o método de análise por acompanhamento 

proposto por Johan (2014) e Zappe e Sauerwein (2018), os quais avaliaram seus 

estudos através do processo de descrição de toda a ação, desde a preparação até o 
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final da execução da prática, através de observações e anotações dos pontos 

positivos e negativos sobre cada evento durante seu trabalho. Para os autores o 

desenvolvimento da ação foi o campo de coleta de dados através da descrição e 

análise crítica dos fatos. 

Menezes (2019) escreveu seu trabalho através de uma narrativa baseada em 

suas observações críticas e registros durante a realização de todas as etapas de sua 

sequência didática. A autora utilizou um diário de práticas no qual pôde descrever e 

analisar todo o processo de aplicação e o resultado na aprendizagem, incluindo todas 

as experiências dos alunos.  

Silva (2014), menciona que a abordagem descritiva compreende uma realidade 

presenciada ou vivida e as interpretações e avaliações são próprias do narrador 

pesquisador. Passeggi (2016), também escreveu que os trabalhos a base de 

narrativas do autor, sendo ele o observador e pesquisador, contribuem para avanços 

significativos no que diz respeito à pesquisa qualitativa na área da educação, pois 

sustentam-se no reconhecimento da legitimidade da escrita, através da descrição de 

experiências, observações e julgamentos próprios do que foi vivenciado. 

O processo avaliativo neste trabalho aconteceu durante a realização de todas 

as etapas, de forma que cada atividade foi criteriosamente acompanhada e analisada. 

Com base no método de utilização de diários de bordo para acompanhar, anotar e 

analisar cada processo avaliado, nos trabalhos de Zappe e Sauerwein (2018) e 

Menezes (2019), neste trabalho, foram adaptadas Fichas de Acompanhamento e 

Avaliação (Apêndice 1) organizadas pelo próprio pesquisador, nas quais estavam 

demarcados todos os critérios sujeitos de avaliação quanto a aplicabilidade das 

atividades e a significância para a aprendizagem. Nas fichas eram possíveis descrever 

cada aspecto e experiência dos alunos e do professor permitindo uma avaliação 

qualitativa ao final da pesquisa. Os critérios avaliados na Sequência Didática “Um café 

com Fungos”, presentes nas fichas de acompanhamento, foram: 

1 – A aula expositiva e abordagem da proposta da sequência didática pelo 

professor para os alunos. 

2 – Reação dos alunos frente ao desafio proposto 

3 – Envolvimento e organização das equipes para o cumprimento das tarefas 

4 – Organização e preparação dos alimentos e demais materiais pelos alunos 

em suas casas. 
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5 – Monitoramento dos alunos pelo professor durante a preparação dos 

materiais. 

6 – Produção e apresentação dos murais informativos pelos alunos 

7 – Organização do local da exposição 

8 – Organização dos alunos para a apresentação 

9 – Nível de conhecimento repassado pelos alunos na exposição 

10 – Interação dos alunos com o público visitante 

11 – Participação do público visitante na exposição 

12 – Não interferência do professor durante as apresentações dos alunos 

13 – Satisfação dos alunos ao cumprirem as apresentações 

14 – Avaliação dada pelo professor 

Para mensurar a aprendizagem com a realização da SD, fez-se testes de 

comparações quantitativas entre turmas controles e turmas experimentais, por meio 

dos resultados de questionários avaliativos. Os questionários (Apêndice B) foram 

aplicados igualmente em ambas as turmas, um questionário prévio e um questionário 

pós, com questões subjetivas e objetivas. As duas turmas responderam o questionário 

prévio antes da aula teórica, no sentido de diagnosticar o nível de conhecimento que 

já possuíam sobre o assunto, e o questionário pós foi aplicado na TC após a aula 

teórica, e na TE foi aplicado após a realização da Sequência Didática. As perguntas 

apresentadas nos questionários foram às mesmas antes e depois, e diretamente 

voltadas para o conhecimento básico sobre os fungos.  

Para quantificar o resultado dos questionários, foram utilizadas notas para 

cada tipo de resposta: nota 0 para resposta errada, nota 1 para resposta incompleta 

e nota 2 para resposta correta. Não se aplicou nota para questões deixadas em 

branco. Desta forma foi possível estabelecer um resultado para cada aluno e uma 

média para cada turma. Cada aluno identificou o seu questionário antes e depois com 

um número para que os dados fossem comparados por meio do Teste T de Student 

para dados pareados.  

As comparações entre as médias da TE e TC em cada turno também foram 

realizadas de acordo com o Teste T de Student, a 5% de probabilidade (ALVES, 2017; 

MORENO; MORCILLO, 2019). Todas as análises estatísticas foram realizadas no 

Programa GraphPad Prism 8 software (version 8.0.1). 

Para mensurar o ganho de aprendizagem, fez-se uso da equação de Hake 

(2002).  
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Nos questionários pós também haviam algumas questões a mais sobre a 

opinião dos alunos, em relação ao tipo de aula, na TC, e sobre a atividade que foi 

desenvolvida, na TE.



 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  A avaliação descritiva da sequência didática “Um café com os 

Fungos” 

 

5.1.1 A conjuntura da avaliação  

 

Considerando que as duas aplicações foram realizadas igualmente nos dois 

turnos, manhã e tarde, com a participação do mesmo professor de biologia da escola, 

e considerando também que o perfil das turmas era semelhante, as observações e 

análises se tornaram parecidas. Deste modo, os resultados apresentados neste 

trabalho serão tratados de forma conjunta em relação às duas aplicações que foram 

desenvolvidas, fazendo-se paralelos ou objeções somente quando for relevante. 

Os relatos expressos neste estudo correspondem à percepção do próprio autor, 

por meio das descrições das experiências mais pontuais e significativas vivenciadas 

pelos alunos e pelo professor-aplicador no decorrer de cada etapa desta Sequência 

Didática. Os trechos retirados das anotações feitas nas Fichas de Acompanhamento 

e Avaliação (Apêndice A), estão transcritos neste trabalho de forma destacadas, em 

itálico e entre aspas, a fim de melhor identificar as informações que foram registradas 

pelo autor durante as observações, assim como proposto por Menezes (2019). 

 

5.1.2 Os alunos e o desafio da Sequência Didática.  

 

Na primeira etapa da SD, “o professor-aplicador conseguiu repassar com 

segurança os principais aspectos sobre a biologia dos fungos”, através de uma aula 

expositiva e dialogada, em que “utilizou uma linguagem adequada, envolvendo os 

alunos através de questionamentos ou citando exemplos e situações onde os fungos 

estivessem presentes com o cotidiano das pessoas”. O professor fez a exposição do 

conteúdo programado através da utilização da apresentação em slides e usando o 

livro didático da escola como referência. Nos slides constavam imagens, figuras e 

informações bem colocadas, de modo que chamava a atenção dos alunos. Desta 



5. Resultados e Discussão  41 

 

forma a importância do planejamento para o desenvolvimento de uma boa aula foi 

observada. 

De acordo com Sena e Santos (2016), Silva e Junior (2017) e Lima (2019), de 

forma geral, a abordagem sobre os fungos na Educação Básica no Brasil é muito 

superficial e a maioria dos professores de biologia tendem a negligenciar este 

conteúdo pelo fato de possuir linguagem complexa e de difícil compreensão pelos 

alunos. Neste sentido pode-se considerar que a primeira etapa desta SD superou esta 

forma superficial de abordagem sobre os fungos, uma vez que o conteúdo recebeu 

um cuidado especial pelo professor, sendo bem ministrado e debatido. 

Durante a aula, os alunos, de modo geral, se mostraram atentos e respondiam 

ao estímulo do professor. Alguns alunos participaram ativamente fazendo perguntas, 

respondendo aos questionamentos ou citando exemplos. Após a apresentação da 

aula o professor sugeriu que os alunos respondessem algumas questões do próprio 

livro didático, no intuito de fixar o aprendizado. A atividade proposta foi corrigida logo 

em seguida dentro do tempo determinado. Esta primeira etapa teve duração de duas 

aulas seguidas de 50 minutos cada uma. 

A segunda etapa consistiu na apresentação das atividades a serem realizadas 

pelos alunos. Nesta etapa, que durou uma aula de 50 minutos, “o professor desafiou 

a turma a apresentar o maior trabalho sobre fungos que a escola já viu” (Figura 5.1A). 

Apresentou a proposta de forma entusiasmada, descrevendo o momento final da 

Sequência Didática, ao dizer que “a turma iria produzir um evento científico para que 

outras turmas da escola pudessem prestigiar”. “A reação dos alunos mediante a 

proposta, foi baseada em expressões de animação, dúvidas e contestações” em 

relação ao desenvolvimento do trabalho. “O professor conseguiu conscientizar e 

convencer os alunos a realizarem o trabalho, argumentando sobrea aprendizagem de 

forma diferente, sobre a experiência marcante que teriam na escola; e que também 

seriam avaliados e receberiam nota na disciplina pelo desenvolvimento do trabalho”. 

Após essa apresentação, a turma foi dividida proporcionalmente em quatro equipes 

(Figura 5.1B). 
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Figura 5.1 – A) - Professor-aplicador apresentando a proposta das atividades para 
os alunos. B) – Alunos organizados em equipes planejando o cumprimento das 

atividades 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Após a organização das equipes, cada líder recebeu a lista de tarefas a serem 

cumpridas. O professor sugeriu que as equipes anotassem as dúvidas ou perguntas 

sobre a realização de cada uma das tarefas para que fossem debatidas. “A maioria 

dos alunos demonstraram dificuldades, alegando que teriam muito trabalho e se 

negaram a apresentar o trabalho para outras turmas”. Neste momento “destacou-se o 

importante papel do professor quanto incentivador ao ler cuidadosamente a lista de 

tarefas juntamente com os alunos, orientando como deveriam realizar cada atividade”. 

A partir deste momento os alunos começaram a se envolver com o trabalho, 

planejando e dividindo as tarefas dentro das equipes.  

Simas e Forte (2013) e Johan et al. (2014) escreveram sobre o grande desafio 

para o professor de biologia ensinar o conteúdo de fungos de forma significativa, 

através de aulas inovadoras, e também sobre o quanto os alunos podem apresentar 

resistências em não querer participar de atividades diferenciadas, se não estiverem 

habituados. A apresentação da SD para os alunos, confirmou-se estas dificuldades 

apresentadas pelos autores, uma vez que exigiu do professor-aplicador competências 

como coragem e segurança para insistir no desenvolvimento do trabalho, buscando 

estratégias para convencer e envolver os alunos mediante à resistência que 

apresentaram. Ressalta-se a difícil tarefa do professor de se manter compromissado 

com o processo de aprendizagem efetiva, e de desempenhar um papel tão essencial 

para a educação atual que é o de incentivar e evolver os alunos no processo de 

aprender. 
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Constatou-se que esta segunda etapa da SD foi a que mais exigiu habilidades 

do professor em relação a conseguir manobrar sua turma, se impor, e envolver e 

convencer os alunos.  

Durante esta etapa, o professor-aplicador registrou o contato de telefone de 

todos os líderes e vice-líderes de cada equipe para criação de um grupo no aplicativo 

whatsapp no celular, e assim manter a comunicação durante a realização das tarefas 

extraclasse. O pesquisador também foi adicionado ao grupo do aplicativo, para que 

pudesse acompanhar o processo. 

 

5.1.3 As atividades extraclasse e o monitoramento pelo professor. 

 

A Figura 5.2 abaixo mostra os printscreen dos grupos para acompanhamento 

de atividades extra classe, criados pelo professor-aplicador, no aplicativo whatsapp. 

 

Figura 5.2 – Printscreen do aplicativo whatsapp mostrando diálogos entre professor-
aplicador e alunos nos grupos de acompanhamentos de atividades. A) – Turma 

Experimental 1 (TE1) e B) – Turma Experimental 2 (TE2). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Através deste recurso “o professor pôde enviar sugestões, textos e vídeos 

para os alunos e cobrou assiduidade na preparação dos materiais para a exposição”. 

Os representantes de algumas equipes não respondiam de forma imediata ao 

professor no aplicativo, e constatou-se que “alguns alunos não tinham acesso à 

internet com frequência ou possuíam dificuldades para interagir”, porém respondiam, 

mesmo que depois de algum tempo, sem muita interação, afirmando que estavam 

organizando e preparando os materiais em casa. 
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Durante todo o período de tarefas extraclasse os alunos não demonstraram 

dúvidas através do aplicativo e nem solicitaram ajuda do professor, participavam de 

forma passiva, recebendo as orientações e confirmando estarem cumprindo as 

tarefas. O professor não solicitou que os alunos enviassem fotos dos materiais que 

estava preparando. No entanto, pôde-se considerar que a utilização do aplicativo, 

além da comunicação, também contribuiu para repassar aos alunos maior atenção por 

parte do professor, uma vez que este acompanhava, orientava e se disponibilizava a 

ajudar no cumprimento das atividades. 

Para Moreira e Simões (2017) e Silva e Rocha (2017) o whatsapp pode ser 

utilizado como uma importante ferramenta na educação, uma vez que o aplicativo 

pode ser considerado uma multiplataforma virtual de aprendizagem, que através das 

trocas de mensagens e possibilidades de compartilhamentos entre professor-aluno e 

aluno-aluno, torna possível a aquisição contínua de conhecimento além das barreiras 

físicas. No entanto, é importante considerar que apesar da grande aquisição popular 

de aparelhos celulares no Brasil, aproximadamente 30% dos jovens brasileiros são 

marcados pela diferença social do não acesso à internet, fator obrigatório para o uso 

do whatsapp. Isto foi vivenciado nesta SD, quando, ao tentar utilizar o aplicativo para 

a comunicação, identificou-se a limitação de alguns alunos para responder o professor 

em tempo hábil.  

Antes de iniciar a quarta etapa, já na segunda semana da sequência didática, 

o professor fez um breve diagnóstico em sala de aula com os líderes de cada equipe 

sobre o andamento das atividades em casa, principalmente sobre o cultivo dos fungos 

nos alimentos. “Os alunos se mostraram empolgados ao descreverem que já 

possuíam alguns alimentos com presença de fungos e de como os fungos estavam 

se desenvolvendo nos diferentes tipos de alimentos”. Na medida em que os alunos 

relatavam os acontecimentos e mostravam alguns registros fotográficos para o 

professor, “percebeu-se um sentimento de contentamento nos alunos, pelo que 

estavam vivenciando, e de satisfação no professor em saber que os alunos estavam 

conseguindo realizar o trabalho”. 

Através destas observações percebeu-se como o ensino de biologia precisa 

estar fundamentado em contextos que permitam o aluno despertar o prazer pelo 

estudo da disciplina. Segundo Motokane (2015) e Menezes (2019) para que os 

conteúdos tenham significado mais real para o estudante é necessária uma grande 

contribuição do professor, no sentido de propor práticas e questionamentos que 
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aproximem os conceitos estudados a situações vivenciadas. Neste sentido pode-se 

considerar que esta SD atendeu a este pressuposto, uma vez que conseguiu levar os 

alunos a ter a experiência de observar e estudar o desenvolvimento dos fungos em 

alimentos, o que antes era limitado à leitura nos livros didáticos, agora foi capaz de 

envolvê-los ativamente em um trabalho coletivo de aprendizagem.  

 

5.1.4 Os murais informativos 

 

Na quarta etapa da Sequência Didática, que consistiu na produção e 

apresentação de murais com informações variadas sobre os fungos, o professor-

aplicador sorteou os temas entre as equipes e entregou um conjunto de figuras sobre 

cada assunto para que utilizassem nos murais. Os alunos pesquisaram e extraíram 

as informações dos temas no próprio livro didático. Foi estabelecido que a primeira 

aula seria para a confecção dos murais, e a segunda para as apresentações (Figura 

5.3). 

 

Figura 5.3 – Equipes produzindo os murais informativos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

“No primeiro momento as equipes tiveram dificuldades para se organizar e 

iniciar a atividade, e desta forma precisaram de ajuda do professor”. “Foi necessário 

que o professor demonstrasse um modelo de mural no quadro branco para as equipes 

seguirem, e precisou orientar os alunos a pesquisarem sobre cada tema no livro 

didático”. Os alunos não conseguiram finalizar os murais em apenas uma aula e desta 

forma tiveram que levá-los para casa e trazerem prontos na aula seguinte para realizar 

as apresentações.  

Na aula seguinte cada equipe indicou dois alunos para apresentar seu mural 

para a turma. “As apresentações foram breves, porém os alunos conseguiram 
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repassar com clareza seus temas”. “O professor interveio nas apresentações fazendo 

complementações e sugerindo como os alunos poderiam melhorar suas 

apresentações”. Todas “as equipes conseguiram produzir seus murais de modo 

simples, porém com as imagens bem colocadas e com informações coerentes e 

objetivas”. Ao finalizar esta etapa, os murais foram recolhidos pelo professor para 

serem reapresentados no evento da exposição. 

Sabe-se que para o estudo dos fungos exige a compreensão de terminologias 

pouco acessíveis, neste caso o papel do professor se torna imprescindível, havendo 

a necessidade de acompanhar seus alunos, orientando e esclarecendo sobre os 

pontos mais complexos (SIMAS; FORTE, 2013; JOHAN et al., 2014). Nesta atividade 

de construção dos murais, o professor precisou está perto dos alunos, ajudando-os a 

identificar as principais informações e orientando sobre o entendimento de alguns 

contextos.  

A pouca habilidade dos alunos para pesquisar, analisar e criar, percebida 

nesta atividade, pode estar condicionada também ao histórico escolar que possuem, 

em relação a realidade da maioria das escolas públicas por onde passaram, as quais 

pouco conseguiram oferecer para o seu desenvolvimento, quanto alunos ativos no 

processo de aprender. De acordo com Ferreira e Andrade (2017), a maioria das 

escolas públicas no Brasil possuem um perfil de alunos desmotivados em estudar e 

com o mínimo de habilidades para isso, fato este quase sempre atrelado a baixa 

disponibilidade de recursos educacionais, a falta de estímulos e exercícios ea 

problemas familiares.  

 

5.1.5 Os ajustes finais para o evento da exposição 

 

A última aula antes do evento da exposição, consistiu na quinta etapa da 

Sequência Didática. Este momento foi exclusivo para que o professor, juntamente com 

os alunos, fizesse os últimos ajustes para o evento. O professor solicitou que cada 

líder relatasse sobre o cumprimento das tarefas e sobre a preparação dos materiais 

que deveriam ser amostrados, no intuído de identificar como estava a organização de 

cada equipe. “Todas as equipes afirmaram terem cultivado os fungos nos alimentos e 

que conseguiram selecionar alguns alimentos produzidos com a participação de 

fungos como pães e algumas bebidas”, no entanto “todas as equipes relataram que 

não conseguiram coletar exemplares significantes de fungos cogumelos ou orelhas 
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de pau”. Este fato foi justificado pela condição do clima, uma vez que o trabalho foi 

realizado no período de seca (novembro-dezembro). O clima se encontrava quente e 

seco, o que tornou difícil a visualização de fungos no ambiente. Sobre os materiais de 

apoio para tornar o ambiente da exposição mais receptivo, “os alunos descreveram 

que já estavam organizados em relação as garrafas com café e alguns objetos para 

ornamentar as mesas”. De acordo com o relato das equipes constatou-se que os 

alunos cumpriram as tarefas extraclasse e conseguiram preparar o material para a 

exposição. 

Em relação as perguntas que foram propostas pelo professor sobre o 

experimento do cultivo dos fungos em casa, na turma da manhã, das 4 equipes, “2 

equipes relataram que não conseguiram responder todas as perguntas” e no turno da 

tarde “somente uma equipe não conseguiu responder todas as perguntas”. Em ambas 

as turmas o professor promoveu um breve debate em que todos puderam opinar sobre 

as respostas apresentadas, fazendo correções, sugestões e esclarecimentos para 

que os responsáveis apresentassem as informações de forma mais precisas no 

evento da exposição. 

Motokane (2015) descreve que, se o conjunto de atividades de uma sequência 

didática estiverem bem articuladas e possuírem um proposito para o aluno, estes 

tendem a se envolverem no cumprimento destas atividades, e com isso na construção 

de forma subtendida a própria aprendizagem. Pode-se considerar então que os alunos 

que participaram deste trabalho passaram por este processo ao cumprirem as tarefas 

propostas e se comprometerem com a realização da exposição. 

Após a sondagem das equipes “o professor fez uma breve explanação de 

como seria o cenário da exposição e de como os alunos deveriam ser divididos quanto 

às funções a serem desempenhadas” (apresentação do mural; apresentação dos 

alimentos com fungos; apresentação dos fungos coletados; apresentação dos 

alimentos produzidos com a participação de fungos; e recepção). Os alunos também 

foram informados que o local da exposição seria no auditório da escola, que o tempo 

determinado seria de três horários seguidos de 50 minutos e que receberiam a visita 

das demais turmas de terceiras séries da escola (duas turmas). “Os alunos se 

mostraram apreensivos, no entanto o professor demonstrou segurança e orientou que 

estudassem bem sobre os conteúdos e que treinassem suas apresentações”. 

Sobre o café a ser servido durante a exposição, “o professor solicitou que 

cada equipe se responsabilizasse em preparar e levar para o auditório duas garrafas 
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com café”. Em contrapartida o professor se responsabilizou em conseguir junto à 

direção da escola algumas toalhas de mesa, copos para café e bandejas. 

 

5.1.6 A exposição 

 

Os alunos do turno da tarde foram os primeiros a realizarem a exposição. No 

dia definido, foram reservados os três primeiros horários até o intervalo, para que a 

turma desenvolvesse o trabalho. Isso também foi combinado para a turma da manhã, 

a qual fez sua exposição no dia seguinte. “Todos as equipes compareceram com seus 

devidos materiais, e a maioria dos alunos inicialmente demonstraram empolgação e 

nervosismo”. “O professor conferiu separadamente o que cada equipe havia 

preparado e em seguida foram compostas as mesas, expostos os murais informativos 

e montada a recepção com o café”. Os alunos pré-definidos para cada função foram 

os responsáveis por organizar os seus respectivos locais com a orientação do 

professor. 

A turma da tarde foi mais criativa na organização do local, colocaram arranjos 

de flores nas mesas e fitas de papel suspensas no teto, o que tornou o ambiente mais 

agradável e receptivo. A turma da manhã também teve seu diferencial, uma vez que 

alguns alunos fizerem desenhos representativos no quadro, demonstrando também o 

cuidado e interesse em deixar o ambiente mais atrativo. 

Após a organização das mesas e postagem dos murais, o professor solicitou 

que todos os alunos se posicionassem em seus respectivos locais de apresentação 

(Figuras 5.4) para dá início a uma apresentação teste. 
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Figura 5.4 – Alunos posicionados nos locais da exposição: A) – exposição dos 
murais informativos; B) – exposição da mesa de alimentos com fungos; C) – 

exposição de fungos coletados; D) – exposição de alimentos preparados com a 
participação de fungos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Faltando poucos minutos para finalizar o primeiro horário destinado ao 

trabalho, deu-se início a apresentação teste. “O professor, acompanhado pelos 

alunos, visitaram cada local da exposição e assistiram cada colega fazer sua 

apresentação”. 

Cada mesa de exposição era composta por um grupo de alunos vindos de 

equipes diferentes, e devido a isso, todos estavam aptos a realizarem basicamente a 

mesma apresentação, desta forma “o professor orientou que os alunos poderiam se 

revezar nas apresentações e complementar nas apresentações dos colegas”. 

Sobre as informações apresentadas, “apesar dos alunos abordarem 

conteúdos condizentes com o que estava sendo exposto, percebeu-se que alguns 

deles apresentou trechos memorizados”. Diante disso “o professor fez algumas 

explicações ajudando os alunos a compreenderem melhor as informações e 



5. Resultados e Discussão  50 

 

demonstrou como poderiam receber os visitantes de forma receptiva e como envolvê-

los na apresentação, através de questionamentos e despertando a curiosidade pelo 

que estava sendo mostrado” (Figura 5.5).   

 

Figura 5.5 – Professor repassando orientações sobre a apresentação 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A apresentação teste foi de grande importância para que o professor 

orientasse os alunos quanto à postura e sobre o que falar e como falar. Também foi 

importante para que todos se sentissem mais seguros para receberem os visitantes e 

abordarem os conteúdos de forma correta. No trabalho de Motokane (2015), é 

abordado sobre o papel do professor de ciências naturais em relação a sua 

capacidade de mostrar aos alunos as particularidades da abordagem científica, em 

relação ao comportamento e a linguagem utilizada, no sentido de preparar o aluno 

para a interação no universo da ciência. 

Antes de chamar a primeira turma de visitantes para prestigiar a exposição, 

“o professor fez um pequeno discurso de agradecimento, demonstrando satisfação 

pelo que estava vivenciando e parabenizando os alunos pelo trabalho que realizaram 

até aquele momento”. Esta fala do professor surtiu um efeito positivo de incentivo aos 

alunos, o que os deixou ainda mais confiantes para as apresentações. 

Durante o terceiro e último horário reservado para o desenvolvimento do 

trabalho, as outras duas turmas de terceira série da escola prestigiaram a exposição 

(Figura 5.6). 
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Figura 5.6 – Alunos realizando as apresentações para as turmas visitantes: A) –
murais informativos; B) – mesa de alimentos com fungos; C) –fungos coletados; D) –

alimentos preparados com a participação de fungos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As turmas convidadas foram levadas uma de cada vez ao auditório, e ao 

entrarem, o professor juntamente com os alunos do grupo de recepção se 

encarregaram de acolher e direcionar os visitantes para os locais de apresentação. 

“Os visitantes foram distribuídos uniformemente entre os locais de exposição de modo 

que todas as apresentações foram realizadas simultaneamente”, e após cada 

apresentação os grupos trocavam de locais, até que todos os alunos prestigiassem 

toda a exposição. De início “os alunos visitantes se comportaram de forma tímida, no 

entanto demonstraram curiosidade pela exposição, observando de forma atenta ao 

que estava sendo mostrado e apresentado”. “Alguns visitantes conseguiram interagir 

fazendo perguntas e respondendo aos questionamentos”. 

Enquanto as apresentações estavam acontecendo, alguns alunos do grupo 

de recepção serviam café (Figura 5.7). É importante ressaltar a contribuição desta 

substância para o trabalho. O café é considerado um forte símbolo brasileiro do bem-

receber e sua presença em espaços sociais caracteriza uma referência de 
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tranquilidade em momentos de conversas e descontração (NASCIMENTO; MENDES, 

2014). Neste sentido o acompanhamento do café durante a exposição foi essencial 

para deixar os visitantes mais à vontade, proporcionando um clima de boa recepção 

e de comodidade ao ambiente, além de despertar os possíveis efeitos da cafeína 

contribuindo para melhorar a participação nas apresentações. Para Alves (2009) a 

cafeína, pode ser capaz de influenciar em efeitos no comportamento, como melhorar 

a capacidade de concentração, desempenho em tarefas e atenção visual e auditiva. 

 

Figura 5.7 – O café durante a exposição: A) – aluno oferecendo café; B) – alunos 
assistindo a apresentação e tomando café. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Diferente da apresentação teste, “nas apresentações para os convidados, os 

alunos demonstraram segurança ao repassarem as informações, abordando os temas 

de forma mais tranquila e fazendo questionamentos”. “Percebeu-se o cuidado dos 

alunos em relação a compreensão do conteúdo pelos visitantes”. Durante as 

apresentações o professor transitava entre os locais monitorando e auxiliando os 

alunos nas explicações. 

A exposição foi desenvolvida com sucesso pelas duas turmas experimentais, 

ambas conseguiram realizar suas apresentações para duas turmas de convidados. 

Ao finalizarem, foi notável um forte sentimento de satisfação e comemoração entre os 

alunos. O professor mais uma vez agradeceu o empenho de todos e demonstrou muita 

satisfação pelo trabalho concluído. O diretor da escola, que visitou a exposição, se 

pronunciou parabenizando o professor e todos os alunos pelo bom trabalho realizado. 

De acordo com Franco (2018), os trabalhos educativos quando são 

inovadores e envolventes, são capazes de despertar o intelectual dos alunos por meio 
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do desenvolvimento de habilidades e aprofundamento nos conteúdos durante a 

vivência da experiência. Isso tem sido reconhecido e aplicado por muitos profissionais 

da educação, os quais também tem a possibilidade de exercitar seus potenciais 

pedagógicos e serem gratificados com bons resultados. Esta SD atendeu a essas 

expectativas, quando foi capaz de promover nos agentes participantes o exercício da 

aprendizagem de forma envolvente, construtiva e significativa. 

Outro fator muito importante de ser destacado, foi como este trabalho 

contribuiu para a difusão da importância dos fungos. Johan et al. (2014) e Marques 

(2016) apresentam em seus trabalhos que o ensino de fungos está baseado 

fortemente em abordagens tradicionais com pouco estimulo ao processo investigativo 

ou que desperte o interesse dos estudantes, o que tem levando o conteúdo a ser 

pouco lembrado em meio as atividades de difusões de conhecimentos. Desta forma, 

esta SD também serviu para contradizer esta problemática, uma vez que conseguiu 

ressaltar, para além da sala de aula, como estes organismos são interessantes e 

importantes para todas as demais formas de vida, incluindo especialmente a própria 

espécie humana.      

 

5.1.7 A construção da aprendizagem e a abordagem investigativa durante a 

Sequência Didática 

 

Durante a preparação de todos os materiais para o evento da exposição, os 

alunos se mantinham constantemente em contato com o conteúdo estudado, 

pesquisando, tirando dúvidas, buscando explicações, interpretando e associando os 

conceitos com as práticas que realizavam, além dos momentos de discussões e 

apresentações. Desta forma os alunos passavam pelo processo de construção de 

uma aprendizagem participativa, movido pelo cumprimento da sequência de 

atividades que foram propostas.    

De acordo com Zappe e Sauerwein (2018) e Menezes (2019), o ensino de 

Biologia, apesar de ser considerado dinâmico, apresenta dificuldades quando parte 

para o processo de envolvimento dos estudantes na construção de uma 

aprendizagem participativa, uma vez que estes devem ser colocados como atores 

nesta construção. Motokane (2015) e Duré et al. (2018) sugerem que fazer uso de 

práticas ou contextos reais que estimulem a compreensão dos conceitos estudados é 

uma boa alternativa para promover o protagonismo do aluno na construção do 
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conhecimento. Esta SD conseguiu superar esta dificuldade apresentada por Zappe e 

Sauerwein (2018) e Menezes (2019), uma vez que, mediante o desenvolvimento das 

atividades que foram propostas, os estudantes foram capazes de participar e se 

envolver na busca pelo conhecimento, se colocando na posição de protagonistas, 

conforme sugeriu Motokane (2015) e Duré et al (2018). 

Partindo do princípio da aprendizagem por investigação, os alunos puderam 

vivenciar a metodologia investigativa durante a etapa extraclasse, quando tiveram que 

observar os bolores nos alimentos e buscar explicações para as perguntas 

norteadoras e as hipóteses previamente levantadas (Tabela 5.1). 

Na quinta etapa, destinada aos ajustes finais para o evento da exposição, o 

professor promoveu uma breve apresentação e discussão sobre as repostas 

encontradas pelos alunos. “As equipes apresentaram seus resultados sem muito 

aprofundamento, porém foram condizentes, capazes de se perceber que realmente 

buscaram as respostas observando o experimento, e que conseguiram compreender, 

mesmo que de modo geral, o mecanismo de atuação deste grupo de fungos”. 

 

Tabela 5.1– Respostas apresentadas pelas equipes sobre as perguntas 
investigativas em relação a experiência dos alimentos com Fungos 

PERGUNTAS RESPOSTAS DAS EQUIPES 

1 – Como os fungos sugiram nos 

alimentos? 

“Os fungos chegaram nos alimentos através do ar, na forma 

de esporos ou fungos unicelulares e assim se multiplicaram”; 

“Os fungos surgem nos alimentos através do contato com o 

vento que trazem muitos microrganismos incluindo os fungos 

unicelulares”; “Os fungos podem chegar nos alimentos de 

várias formas como através do ar, no corpo de alguns insetos, 

como a mosca, e até mesmo através das nossas mãos 

sujas”. 

2 – Que fenômeno está sendo 

observado nos alimentos e qual a 

participação dos fungos? 

“Processo de Decomposição, os fungos atuam se 

alimentando da matéria orgânica em decomposição”; 

“Processo de reciclagem da matéria, onde os fungos 

transformam matéria orgânica em inorgânica”; Fenômeno de 

proliferação dos fungos, onde os fungos usam os alimentos 

como fontes de nutrientes e assim decompõem o alimento”; 

3 – Em quais tipos de alimentos os 

fungos se desenvolveram primeiro 

e por quê?  

“No arroz, no cuscuz, no pão, nas frutas, no bolo”. “Porque 

são alimentos ricos em nutrientes”; “Porque os fungos 

conseguem se desenvolver mais rapidamente nestes 
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alimentos”; “Porque foram alimentos que ficaram mais 

expostos ao ar”. 

4 – Em quais ambientes da casa 

houve melhor aparecimento de 

fungos nos alimentos e por quê? 

“Na dispensa”, “dentro do fogão”, “no balcão da cozinha”, 

“dentro do micro-ondas”. “Porque são lugares onde sempre 

se guarda alimento”; “Porque já existem fungos nesses 

locais”; “Porque são locais fechados e possuem muitos 

microrganismos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O passo a passo deste experimento, bem como seus resultados (as respostas 

encontradas para as perguntas), foi apresentado pelos alunos durante o evento da 

exposição através do lançamento das perguntas, discussões e argumentações, o que 

se tornou um importante indicativo do resultado positivo da abordagem investigativa. 

Segundo Carvalho (2013), a abordagem investigativa, por meio da busca por 

explicações e compreensão dos fenômenos observados, possui contribuição 

importante dentro de uma sequência didática, uma vez que é capaz de potencializar 

o desenvolvimento de habilidades nos estudantes como a argumentação, 

compreensão de conceitos, autonomia e a construção do próprio conhecimento. Desta 

forma pode-se considerar que a aprendizagem por investigação esteve presente nesta 

SD quando os alunos foram capazes de observar, formular hipóteses, sugerirem 

explicações em cima do experimento e de pesquisas bibliográficas, e com isso 

chegarem a uma compreensão do fenômeno observado.    

 
 

5.2 A contribuição da Sequência Didática “Um café com os 

Fungos” para a aprendizagem dos alunos 

 

5.2.1 O resultado da Sequência Didática na aprendizagem dos alunos. 

 

Através da aplicação dos questionários antes e depois nas duas turmas, TC 

e TE, pôde-se realizar comparações das médias de acerto e definir diferenças na 

aprendizagem (Figura 5.8). 
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Figura 5.8 – Média e desvio padrão das notas dos questionários antes e depois na 
Turma controle (TC) e Turma experimental (TE). A - Aplicação do turno da Manhã e 
B - Aplicação do turno da Tarde. *Valores p < 0,05 quando comparados pelo Teste T 

de Student. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Analisando as médias do conhecimento prévio das turmas da manhã, 

verificou-se que a TC (4,17±1,70) e TE (2,27±2,00), apresentaram diferença em 

relação ao nível de conhecimento que já possuíam sobre o conteúdo de fungos. Desta 

forma, considerou-se que inicialmente a TE estava em desvantagem em relação a TC, 

apresentando um menor nível de conhecimento sobre o assunto. Ao comparar as 

médias nos questionários antes e depois em cada turma, observou-se que em ambas 

houve um aumento significativo na média, ou seja, tanto a abordagem da aula teórica 

(TC) quanto a abordagem da SD (TE) proporcionaram uma aprendizagem expressiva.  

Ao comparar os resultados depois das abordagens, constatou-se que as duas 

turmas no turno da manhã atingiram o mesmo nível de aprendizagem, pois não foi 

observado diferença significativa entre as duas médias. No entanto, ao observar a 

diferença entre as médias dos resultados antes e depois em cada turma, verificou-se 

que há uma diferença maior entre as médias na TE.  Ao submeter os resultados à 

Equação de Hake, pôde-se confirmar que o ganho na TC foi de g = 40% e na TE foi g 

= 60%. De acordo com a escala de Hake, ambas as turmas com ganho médio (entre 

30% e 70%, no entanto a TE teve maior rendimento. Considera-se desta forma que 

antes a TE era inferior a TC, e com o desenvolvimento da SD observou-se uma 

evolução significativa, superando a diferença inicial e atingindo o mesmo nível de 

aprendizagem que a TC. 
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Assim como a turma experimental da manhã, a turma experimental da tarde 

também apresentou nível de conhecimento prévio inferior à sua turma controle, TC 

(4,15 ± 2,40) e TE (2,85 ± 1,90), apresentando menor nível de conhecimento prévio 

sobre o assunto de fungos. De acordo com a comparação dos resultados antes e 

depois, verificou-se que também houve aprendizagem expressiva em ambas as 

turmas. 

Diferente do que aconteceu entre as turmas da manhã, ao comparar as 

médias de TE e TC nas turmas da tarde após as abordagens, observou-se diferença 

significativa entre as duas turmas, ou seja, a TE atingiu maior nível de aprendizagem 

em ralação a TC. Ao aplicar a Equação de Hake, confirmou-se que a TC teve g = 20%, 

considerado um ganho baixo, e a TE teve g = 50%, considerado ganho médio. 

Mota (2017) e Franco (2018) confirmam o papel da SD como um importante 

recurso para melhoria do desempenho dos alunos, uma vez que contradiz o método 

tradicional passivo de aprender e promove o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes por meio de experiências vivenciadas. Desta forma a SD desenvolvida 

neste trabalho cumpriu com este princípio, pois permitiu que os alunos vivenciassem 

experiências muito além da realidade que estavam acostumados e foi capaz de 

promover, como mostrou os resultados, uma melhoria significativa na aprendizagem 

das turmas que desenvolveram as atividades.   

 

 

5.2.2 A contribuição da SD segundo os alunos. 

 
Nos questionários pós havia uma pergunta que se tratava da opinião dos 

alunos em relação a experiência que tiveram. Na TC foi questionado o que poderia 

ser feito para complementar a aula teórica, e na TE as perguntas foram sobre a 

realização da SD (Tabela 5.2).  
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Tabela 5.2 – Opinião dos alunos das turmas controles (TC) sobre a melhoria da aula 
teórica e dos alunos das turmas experimentais (TE) sobre a contribuição da 

Sequência Didática. 
 

Turma Pergunta Resposta % Descrições (como? / por quê?) de alguns alunos 

 
 
 
 

Turmas 
Control

e  
-  

TC1 e 
TC2 

 
 
 
 

Poderia ser 
feito algo 

para 
melhorar a 

aula 
teórica? 

Não 
 
 
 

57,14 
 
 
 

 
“A aula já foi bem proveitosa”; 

“A aula já foi o suficiente para termos um bom 
aprendizado”; 

“Porque o professor explica muito bem”; 
“Pois já aprendi o suficiente sobre o assunto” 

 

 
 

Sim 
 
 
 
 
 

 
42,85 
 
 
 
 
 

 “Trazendo mais novidades para a aula ou atividades 
para compreendermos melhor”; 

“O professor poderia trazer exemplos de fungos 
reais, além das fotos”; 

“As aulas deveriam ter mais práticas e ser utilizado 
vídeos, abordando melhor o assunto”; 

“Mostrar vídeos e materiais como exemplo”; 
 “Fazendo mais atividades que tragam mais 

conhecimentos” 
 

 
 

Turmas 
Experi

mentais 
- 

TE1 e 
TE2 

 
O 

desenvolvi
mento 
desta 

prática 
melhorou 

sua 
compreens

ão sobre 
os 

Fungos? 
 

 
Não 

 
0 
 

- 
 

Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Porque pude aprender mais sobre o 

desenvolvimento dos fungos e sua participação na 
nossa vida”; 

“Porque tive uma ótima experiência com os fungos e 
pude aprender bastante” 

“Porque pude fazer muitas descobertas sobre os 
fungos” 

“Porque aprendi muito com as pesquisas e materiais 
que apresentamos”; 

“Pude aprender sobre a participação dos fungos em 
nosso meio, sobre os medicamentos e outros”; 

“Pois aprendi sobre o processo de proliferação dos 
fungos nos alimentos”; 

“Porque pesquisamos e também vivenciamos na 
prática. As atividades práticas são muito 

importantes”; 
“A prática me ajudou a entender muito sobre o 

conteúdo”; 
“Porque aprendemos durante as apresentações”; 

“Pois através dos estudos e da prática aprendi muito 
sobre a importância dos fungos em nosso dia a dia” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 

Sobre os 57,14% dos estudantes das turmas controle que responderam não 

precisar de atividades complementarem, pode-se relacionar este resultado ao que foi 

apresentado por Ferreira e Andrade (2017), quando disseram que a maioria dos 

estudantes de escolas públicas não possuem interesse em participar de metodologias 
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inovadoras, que estes alunos podem estar acomodados na zona de conforto das aulas 

teóricas tradicionais ou que desconhecem ou ignoram a importância de atividades 

diferenciadas para a melhoria da aprendizagem. Em relação aos demais alunos das 

TCs (42,85%) que sugeriram atividades, podemos constatar, ao observar as opiniões 

descritas, o quanto o desenvolvimento da Sequência Didática conseguiu abranger as 

expectativas que foram sugeridas. 

Como confirmam Barbosa (2014) e Souza (2015), as atividades 

complementares para aulas teóricas, em especial as atividades práticas, são 

importantes recursos para melhorar a contextualização dos conteúdos e para 

incentivar os alunos a aprenderem de modo mais significativo. Desta forma, fica 

evidente a grande relevância em se propor atividades desafiadoras que estimulem os 

alunos a saírem de suas zonas de conforto e a experimentarem novos métodos de 

aprendizagem mais participativos. 

Nas turmas experimentais todos os alunos concordaram que a experiência da 

SD melhorou a compreensão sobre o conteúdo estudado, complementando a aula 

teórica. Pode-se constatar, pelas descrições de modo geral, o quanto a experiência 

também foi significante na visão dos próprios alunos.  

Outro fator que contribuiu para confirmar este aspecto foram os níveis de 

satisfação apresentados pelos alunos, sobre o que vivenciaram em ambas as turmas, 

TCs e TEs (Tabela 5.6).  

 
Tabela 5.3 – Nível de satisfação dos alunos com a aula tradicional nas turmas 

controles (TC) e com a Sequência Didática nas turmas experimentais (TE). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
De acordo com os níveis de satisfação apresentados pelos alunos, podemos 

observar que nas turmas controles a maioria se demostrou satisfeito com a aula 

teórica e nas turmas experimentais a maioria dos alunos concordaram terem ficado 

muito satisfeitos com a atividade. A opinião dos alunos reafirma o quanto a experiência 

desta Sequência Didática contribuiu de modo positivo no aprendizado e na vida 

estudantil da maioria deles. 

 

 Satisfação dos alunos (%) depois das abordagens 

Insatisfeito  Satisfeito Muito satisfeito 

TC1 e TC2 6,89 70,68 22,41 

TE1 e TE2 3,44 39,65 56,89 



 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Foi desenvolvida e avaliada neste trabalho, uma Sequência Didática para o 

ensino de fungos, intitulada “Um café com os fungos”, como proposta de uma prática 

de aprendizagem significativa para a disciplina de Biologia no Ensino Médio. Por meio 

das descrições reflexivas dos procedimentos e experiências vivenciadas, e também 

pela análise dos resultados entre as turmas controles e turmas experimentais, foi 

possível reconhecer a grande contribuição desta prática para a evolução na 

aprendizagem dos estudantes. O potencial desta SD está relacionado ao estudo dos 

conteúdos por meio de atividades participativas voltadas para a realidade dos alunos 

e pelo desenvolvimento de habilidades diversas. 

Este trabalho confirma o papel da SD como método de construção do 

conhecimento pelos alunos de forma inovadora, envolvente e efetiva. A participação 

direta dos estudantes em todo o processo construção da aprendizagem foi a principal 

marca deste trabalho. A abordagem investigativa também esteve presente de forma 

essencial para a significação de conceitos estudados. Através desta intervenção 

turmas consideradas ruins superaram seus limites, resultando em uma ampliação na 

aprendizagem, por meio do despertar de competências e habilidades, que o método 

de aula tradicional por si só não conseguiu. Os conteúdos estudados através desta 

prática tiveram sentido mais real e significativo para os estudantes, fato este 

constatado pela motivação e engajamento que apresentaram no cumprimento de cada 

tarefa e relatado em suas opiniões. 

A diversidade de experiências vivenciadas nesta SD promoveu várias formas 

de participação e interação, possibilitando que todos os alunos se envolvessem 

independente de suas capacidades. A realização da exposição como episódio final, 

consistiu no momento clímax de um trabalho somado a cada etapa, onde os alunos 

vivenciaram, mesmo que de forma subentendida, a importância da aprendizagem 

construída, constatada mediante a cada informação, debate e argumentações que 

apresentaram com segurança e qualidade. 

É válido ressaltar a importância da experiência deste trabalho em relação ao 

seu método de pesquisa de forma descritiva, com base nas percepções e observações 

do autor durante cada acontecimento. A execução desta SD assumiu a forma de um 
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campo de pesquisa sensível de observações e análises, o que proporcionou ao 

pesquisador uma postura reflexiva de avaliador na busca pelo julgamento e validação 

do seu próprio produto. 

É importante destacar também o quanto a prática docente foi essencial para 

o cumprimento de uma atividade desafiadora como esta. O professor, ao se propor 

aplicar este trabalho, assim como os alunos, também foi estimulado a progredir, 

atuando além da sua zona de conforto, como coordenador, orientador e incentivador, 

se comprometendo com a aprendizagem dos estudantes e com o sucesso da 

atividade. Fica evidente a participação efetiva do professor para a realização desta 

Sequência Didática. 

A SD “Um café com os fungos” pode ser considerada uma proposta de 

atividade significativa para o conteúdo de fungos no Ensino Médio, uma vez que 

atendeu todos os critérios de uma SD, contemplando a construção participativa e 

investigativa do conhecimento. Assim este trabalho assume a forma de um importante 

produto metodológico ou modelo de atividade, flexivo de adaptações, que pode ser 

utilizado por outros professores, e que também serve de incentivo para o 

desenvolvimento de outras atividades inovadoras em qualquer área do Ensino de 

Biologia.
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 APRESENTAÇÃO 
 
 

Esta Sequência Didática é um produto resultado de um trabalho de conclusão 

de mestrado, que consistiu no desenvolvimento e avaliação de um conjunto de 

atividades voltadas para o estudo dos fungos no Ensino Médio. As atividades foram 

avaliadas por meio das descrições reflexivas dos procedimentos e experiências 

vivenciadas, e também pela análise de resultados quantitativos. Desta forma foi 

possível reconhecer a relevância desta metodologia.  

O potencial desta Sequência Didática está ligado ao estudo dos conteúdos 

por meio de atividades participativas e envolvente, capazes de contribuir para a 

construção do conhecimento pelos próprios estudantes, de forma efetiva. Pelo meio 

do seu desenvolvimento, turmas consideradas ruins, com baixo índice de rendimento, 

conseguiram superar seus limites, resultando em uma ampliação de aprendizagem, 

por meio do despertar de competências e habilidades.  

Através desta atividade, os conteúdos sobre os fungos passam a ter sentido 

mais real e significativo. A diversidade de experiências que pode ser vivenciada é 

capaz de promover várias formas de interações, possibilitando que todos os alunos 

se envolvam independente de suas capacidades. A realização da exposição “Um café 

com os fungos”, como episódio final, consiste no momento clímax do trabalho, onde 

os alunos podem exercitar a importância da aprendizagem construída. 

É importante destacar o quanto a prática docente é essencial para o 

cumprimento de uma atividade desafiadora como esta. O professor, ao se propor 

aplicar este trabalho, assim como os alunos, também é estimulado a progredir em 

capacidades e habilidades, atuando como orientador e incentivador, se 

comprometendo com a aprendizagem dos estudantes. 

A Sequência Didática “Um café com os fungos” é uma proposta eficiente para 

o estudo de fungos no Ensino Médio, através da construção participativa e 

investigativa do conhecimento. Este documento traz uma metodologia, flexiva de 

adaptações, a ser aplicada por professores de biologia que se proponham a oferecer 

uma experiência de aprendizagem significante para seus alunos. Depois da descrição 

de cada etapa segue um breve relato de como foi a sua execução, de acordo com a 

aplicação realizada pelo autor.   

O autor.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os fungos são agrupados em um reino distinto, particular e diversificado, o 

Reino Fungi. A nutrição dos fungos é uma das características chave deste grupo, pois 

se alimentam liberando enzimas no substrato, dissolvendo os compostos orgânicos 

no meio extracelular e em seguida absorvem os nutrientes de forma já processada 

(FELIPE et al, 2019; FRÖHLICH, 2019). Juntamente com as bactérias os fungos são 

encarregados pela conversão da matéria orgânica em inorgânica, processo essencial 

para a manutenção do planeta (MARGULIS; SCHWARTZ, 2012). Podemos encontrar 

fungos nos mais variados ambientes, tanto terrestres como aquáticos ou no corpo de 

outros seres vivos. Apesar da grande quantidade e variedade de fungos 

microscópicos, as formas visíveis a olho nu são as mais conhecidas e fáceis de 

identificar, como as orelhas-de-pau, cogumelos e bolores. (MAIA; CARVALHO, 2010). 

Além da sua grande importância ecológica para a manutenção das demais 

formas de vida, os fungos também possuem uma relevante importância econômica e 

científica, uma vez que podem causar doenças em plantas e em animais (incluindo o 

próprio homem) e podem ser utilizados na produção de muitos produtos úteis aos 

seres humanos (FELIPE et al., 2019; JOHAN et al., 2014). Algumas leveduras são 

empregadas na produção de queijos, cerveja, vinho e molho de soja. Os fungos 

também aderem qualidade em algumas comidas, como sabor, cor e nutrientes 

(MARGULIS; SCHWARTZ, 2012). 

A importância dos fungos para o homem e para o equilíbrio dos ecossistemas 

é evidente. A pesar dos estudos sobre estes organismos terem crescido de forma 

expressiva, a abordagem de seus conhecimentos tem deixado muito a desejar, 

principalmente quando se fala em Educação Básica.  Ensinar conceitos que envolvem 

este reino de seres vivos não tem sido uma tarefa fácil, principalmente devido ao 

método de abordagem, baseada em metodologias conteudista, exclusivamente 

teóricas com apoio somente do livro didático, sem muita significação, o que tem levado 

a uma aprendizagem muito superficial sobre a biologia dos fungos e suas aplicações 

(FERREIRA; FERREIRA, 2017). 

É muito importante que as aulas não se limitem somente em repassar 

informações e apresentar respostas prontas, é necessário oferecer estratégias e 

meios para que o aluno consiga compreender e vivenciar os conhecimentos propostos 
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de forma significativa (BALBINOT, 2005). Os conhecimentos sobre fungos, em 

particular, não podem ser trabalhados somente de forma teórica.  É indispensável que 

exista a complementação através de metodologias práticas e diferenciadas para 

promover melhores resultados na aprendizagem (SOUZA et al., 2015).  

Podem ser desenvolvidas várias atividades sobre o ensino de fungos, 

capazes de melhorar a abordagem dos conteúdos e consequentemente o 

aprendizado. Os fungos participam da produção de alguns alimentos, como pães e 

queijos, bem como também se desenvolvem sobre alguns alimentos durante o 

processo de decomposição, como os bolores nas frutas, pães e outros e também 

podem ser visualizados com facilidades no ambiente na forma de cogumelos e orelhas 

de pau. Desta forma esta Sequência Didática traz um conjunto de atividades bastante 

envolventes, que se relacionam com a realidade dos estudantes, e estimulam o 

diálogo, a problematização dos casos, a interatividade entre os alunos e o professor, 

e a aprendizagem efetiva. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Abordar o conteúdo sobre Fungos no Ensino Médio através de atividades 

interativas, difundindo a importância deste grupo de seres vivos e promovendo uma 

aprendizagem significativa para os estudantes. 

 

Objetivo Específicos 

- Ministrar o conteúdo sobre os Fungos de forma envolvente, participativa e 

significativa. 

- Propor uma maior significação dos conhecimentos sobre os fungos, através 

da abordagem participativa e investigativa de construção do conhecimento; 

- Estimular o diálogo, a problematização de casos e a interatividade entre os 

alunos em relação as características, diversidade e importância dos Fungos; 

- Promover a construção da aprendizagem pelos próprios alunos; 

- Vivenciar uma metodologia diferenciada e efetiva sobre o estudo dos 

Fungos; 

- Contribuir para a difusão da importância biológica e científica dos Fungos. 
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3. APLICAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA “UM CAFÉ COM OS FUNGOS”.   

 

3.1. Temas abordados 

OS FUNGOS:  Características gerais, Classificação, Desenvolvimento, 

Importância, Relações ecológicas, Aplicações na sociedade, ciência e tecnologia. 

 

3.2. Público-alvo 

Indicado paras alunos do Ensino Médio, em especial para a série que 

apresentar o conteúdo de Fungos em seu currículo. No entanto, também pode ser 

desenvolvida como projeto extracurricular.    

 

3.3. Duração (em aulas) 

Para a realização completa desta Sequência Didática são necessárias 7 aulas 

de no mínimo 45 min. Dependendo da organização dos horários da disciplina, o 

número de aulas pode ser alterado. Estas aulas precisam percorrer em um tempo 

mínimo de três semanas, é o tempo indicado para a preparação dos materiais.   

 

3.4. Materiais 

De acordo com a realização de cada etapa (conforme descrição no quadro do 

item 7.1), devem ser utilizados os seguintes materiais:  

1ª etapa: slides, livro didático, computador e projetor de mídia. 

2ª etapa: lista de tarefas (apêndice 1) 

3ª etapa: alimentos para o cultivo dos fungos; alimentos produzidos com 

participação dos fungos; coletas de fungos orelhas de pau, cogumelos e liquens; e 

etiquetas de identificação. 

4ª etapa: cartolinas, imagens, livro didático, pinceis, cola e tesoura. 

6ª etapa: garrafas de café, copos descartáveis, acessórios de ornamentação, 

como toalhas de mesa, xícaras e outros. 

 

3.5. Desenvolvimento 

A Sequência Didática: “Um café com os Fungos” consiste no processo de 

elaboração de uma exposição biológica sobre os Fungos, no sentido de apresentar 

materiais e gerar discussões, questionamentos, interações e aprendizagem efetiva 

sobre este grupo de seres vivos. O evento da exposição, intitulada “Um café com os 
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Fungos”, será o resultado final de um conjunto de atividades desenvolvidas 

diretamente pelos alunos e acompanhadas pelo professor durante algumas aulas. 

Considerando a possibilidade de que algumas espécies de fungos participam 

da preparação de alguns alimentos e bebidas, e considerando também que os fungos 

bolores podem ser facilmente visualizados em muitos alimentos em processo de 

decomposição, a exposição “Um café com Fungos”, deve possuir como principais 

apresentações, as amostras de alguns destes alimentos. Além da organização dos 

alimentos, também fazem parte da Sequência Didática a confecção de murais 

informativos, com imagens e particularidades sobre os fungos, e a coleta de 

exemplares de fungos.  Desta forma a exposição “Um café com os Fungos” é 

composta de quatro espaços: a exposição dos murais, a exposição dos fungos 

coletados, a exposição dos alimentos com bolores e a exposição dos alimentos 

produzidos com a participação de fungos. O evento deve ser organizado em um 

ambiente receptivo e apresentado com o acompanhamento de um bom café. 

O passo a passo de preparação de todos os materiais que serão apresentados 

na exposição, configuram as etapas e tarefas desta Sequência Didática. É no decorrer 

das aulas e pelo cumprimento das atividades, que os alunos podem construir sua 

aprendizagem e desenvolverem habilidades que lhes tornarão capazes de 

repassarem as informações, levantarem questionamentos, e promoverem discussões 

sobre a biologia e aplicabilidades dos fungos. 

Além de propor uma aprendizagem diferenciada e significativa para os alunos 

que irão desenvolver o trabalho, esta proposta sugere, por meio do evento da 

exposição, uma experiência didática e interativa também para outras turmas que 

devem ser convidadas a prestigiarem o trabalho. Desta forma, o papel e a importância 

dos Fungos pode ser exposto e compartilhado para toda a comunidade escolar. 

 

3.6. Quadro Síntese 

ETAPA AULA TEMA DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1 1 e 2 Aula Teórica 

 

O professor deve apresentar uma aula 

teórica e introdutória sobre o Reino Fungi. 

2 3 A proposta das 

atividades 

A proposta da atividade a ser realizada pela 

turma, deve ser apresentada pelo professor 

de forma objetiva e envolvente. 

3 - Tarefas 

extraclasse 

Cumprimento das tarefas pelos alunos em 

casa. 
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4 4 e 5 Produção dos 

murais 

As equipes irão montar e apresentar, na 

sala de aula, murais informativos sobre 

temas do conteúdo. 

5 6 Ajustes finais A última aula antes da exposição deve ser 

reservada para que o professor, juntamente 

com as equipes, defina os últimos ajustar 

para a exposição. 

6 7 O evento da 

exposição 

Realização de um evento científico pelos 

alunos e pelo professor na escola. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.7.  Descrição das etapas 

É muito importante que o professor planeje seus horários em relação ao 

cronograma de atividades propostas. Segue abaixo o cronograma de cumprimento 

das etapas desta Sequência Didática. 

 

Cronograma de execução da Sequência Didática “Um café com os Fungos” 

 Primeira Semana Segunda Semana Terceira 

Semana 

Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Aula 7  

1ª Etapa x x      

2ª Etapa   x     

3ª Etapa   x x x x x 

4ª Etapa    x x   

5ª Etapa      x  

6ª Etapa       x 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fica destacada a flexibilidade da Sequência Didática quando a sua aplicação. 

O professor pode realizar as atividades em sua totalidade ou de forma parcial, neste 

último caso deve-se readequar o cronograma. 

 

1ª Etapa: Aula Teórica 

O professor deve apresentar uma aula teórica e introdutória sobre o Reino 

Fungi, com a utilização de slides, abordando os aspectos gerais do grupo, bem como 

sua diversidade e importância. Para esta aula, deve-se utilizar o livro didático como 
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principal referência e um computador e um projetor de mídia como recurso didático. 

Nesta etapa o professor deve promover de forma objetiva o primeiro contato dos 

alunos com o conteúdo, é indicado também a realização de exercícios de 

aprendizagem.  

 

2ª Etapa: A proposta das atividades para os alunos 

O professor deve dividir a turma em 4 equipes e definir seus respectivos 

líderes. Os alunos líderes serão responsáveis por dirigirem as tarefas dentro de suas 

equipes e por manter o contato extraclasse com o professor. Para o contato 

extraclasse é indicado a criação de um grupo no aplicativo de comunicação (exemplo 

o WhatsApp) para que o professor possa manter o contato com os líderes e sugerir 

materiais de estudo, orientar e acompanhar as equipes no cumprimento das tarefas 

em casa. 

A proposta da atividade a ser desenvolvida pela turma (item 7), deve ser 

apresentada pelo professor de forma objetiva e envolvente. Em seguida entrega-se a 

lista de tarefas (apêndice 1), às quais todas as equipes devem realizar em comum. 

Nesta etapa também é importante que os alunos sejam bem informados e 

conscientizados sobre o cumprimento das atividades e que possam tirar suas dúvidas 

ou fazerem sugestões.  

As equipes devem ler cuidadosamente a lista de tarefas e organizarem-se 

para cumpri-las. Ainda nesta etapa o professor juntamente com os alunos, devem se 

planejar em relação ao cronograma e marcar o dia para o evento da exposição, 

respeitando o tempo para o cumprimento das próximas etapas.  

 

3ª Etapa: As Tarefas extraclasse 

A lista de tarefas (apêndice 1) deve ser entregue pelo professor e cumpridas 

pelos alunos em suas casas. As tarefas consistem basicamente:  

- No processo de preparar os alimentos para o cultivo dos fungos;  

- Providenciar os alimentos produzidos com participação dos fungos;  

- Organizar os materiais para confecção dos murais;  

- Planejar e realizar as coletas de fungos orelhas de pau, cogumelos e liquens; 

- Providenciar os materiais de apoio como etiquetas de identificação, 

ornamentação e registro fotográfico para a exposição; 
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- E pesquisarem e estudarem as informações que serão apresentadas na 

exposição. 

Através do aplicativo de comunicação WhatsApp, o professor poderá orientar 

e acompanhar os alunos no cumprimento de todos os processos. 

 

A abordagem investigativa 

Na realização da tarefa sobre a organização dos alimentos para proliferação 

dos fungos, deve ser proposta a abordagem investigativa. O professor deve orientar 

os alunos que esta tarefa deverá receber atenção especial, pois será necessário 

observar, durante o período de 8 dias, o desenvolvimento dos fungos em diferentes 

tipos de alimentos, colocados em locais variados da casa de forma aleatória, e 

responder as seguintes perguntas:  

1 – Como os fungos sugiram nos alimentos? 

2 – Que fenômeno está sendo observado nos alimentos e qual a participação 

dos fungos? 

3 – Em quais tipos de alimentos os fungos se desenvolveram primeiro e 

porquê?  

4 – Em quais ambientes da casa houve melhor aparecimento de fungos nos 

alimentos e porquê? 

As respostas para estas perguntas deverão ser apresentadas na exposição 

bem como os registros realizados e alguns alimentos com a visualização de fungos. 

 

4ª Etapa: A Produção dos murais 

Nesta etapa as equipes irão montar e apresentar, na sala de aula, murais 

informativos sobre temas do conteúdo. Em uma aula anterior o professor deve solicitar 

que as equipes providenciem os materiais a serem utilizados, como cartolinas, livro 

didático, pinceis, cola e tesoura. Na aula definida para a atividade, os temas devem 

ser sorteados, de forma que cada equipe confeccione um mural independente com 

informações específicas, e em seguida apresente sua produção para a turma. Os 

temas sugeridos são:  

1 - A biodiversidade e classificação dos Fungos. 

2 - A importância dos Fungos para o equilíbrio ecológico. 

3 - Os Fungos e o desenvolvimento de doenças. 

4 - Os fungos na indústria alimentícia e na indústria biomédica. 
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Cada equipe será responsável por confeccionar um mural com as principais 

informações relativas ao tema que lhe foi conferido, de forma objetiva e atrativa, com 

apoio de imagem e utilizando o livro didático como referência.  

É importante que o professor seja responsável por organizar e imprimir os 

conjuntos de imagens a serem utilizadas nos murais, de acordo com cada tema 

proposto.  

Após a produção dos murais, as equipes podem indicar dois alunos para 

realizar uma breve apresentação do seu tema para toda a turma. Em seguida os 

murais devem ser recolhidos para reapresentação no dia da exposição.  

 

5ª Etapa: Ajustes finais para a exposição 

A última aula antes da exposição deve ser reservada para que o professor, 

juntamente com as equipes, defina os últimos ajustar para a exposição. Nesta etapa 

os líderes de cada equipe devem fazer um breve relato sobre o cumprimento das 

tarefas por suas equipes e definiram quais componentes irão desempenhar quais 

funções no evento da exposição. Segue as funções no quadro abaixo: 

 

Funções a serem desempenhadas pelos alunos durante a exposição. 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO 

1 – Apresentação do 

mural 

Cada equipe deve indicar um ou dois componentes para 

apresentar seu mural informativo. Os alunos indicados deverão se 

posicionar na frente do mural exposto e abordar sobre o tema 

retratado. 

2 – Apresentação 

dos alimentos com fungos 

Os alunos que forem indicados para esta função devem se 

posicionar atrás da bancada e abordar para os visitantes todos os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento dos fungos nos 

alimentos. Estes alunos devem utilizar EPIs para manipulação dos 

materiais com bolores.  

3 - Apresentação 

dos fungos coletados.  

Nesta bancada deveram estar expostos os exemplares de 

fungos coletados pelos alunos (cogumelos, orelhas de pau e liquens). 

Para esta função pode-se indicar os alunos mais envolvidos com a 

coleta, para abordarem sobre as principais características dos fungos 

coletados. 

4 - Apresentação 

dos alimentos produzidos 

Nesta bancada os alunos devem abordar sobre o papel dos 

fungos na produção de alguns alimentos e bebidas, bem como seus 

mecanismos de atuação. 
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com a participação de 

fungos 

5 – Recepção Para esta função, cada equipe poderá indicar um 

componente para auxiliar durante a exposição, recepcionando e 

direcionando os visitantes e servindo o café. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com esta distribuição, onde cada equipe deverá indicar integrantes 

para desempenhar cada função, é importante ressaltar que, com exceção da 

apresentação dos murais haverá um conjunto de alunos formados por componentes 

de todas as equipes em cada uma das bancadas. Desta forma caberá a estes alunos, 

juntamente com o professor, se organizarem para definirem a melhor forma ou ordem 

de apresentação. 

Nesta etapa o professor já deve estar certificado com a direção da escola 

sobre a definição do local onde será realizado o trabalho, e com outros professores 

sobre a liberação da turma durante no mínimo três horários e sobre a disponibilidade 

de outras turmas da escola para visitarem e prestigiarem o evento. 

 

6ª Etapa: O evento da exposição  

A preparação da exposição deve ser encarada pelos alunos e pelo professor 

como a realização de um evento científico na escola. O local deve ser organizado de 

forma receptível, de modo que cada um dos espaços da exposição esteja bem 

delimitado e atrativo. Pode-se utilizar acessórios de ornamentação, como toalhas de 

mesa, xícaras, garrafas de café e outros que façam as bancadas ficarem bem 

apresentáveis.  

Antes de iniciar a montagem das bancadas, os alunos devem apresentar para 

o professor os materiais que prepararam, de modo que cada equipe deve ser avaliada 

por seus trabalhos. Em seguida os materiais devem ser expostos de forma conjunta 

nas bancadas específicas e os alunos devem se organizarem para dá início as 

apresentações.  

Antes de iniciar a exposição para as turmas visitantes, o professor deve 

solicitar que os alunos realizem uma apresentação teste para a própria turma, de 

forma que todos os alunos assistam à apresentação uns dos outros. Deste modo a 

turma terá a oportunidade de compreender o todo sobre a exposição e também de 

realizar um “ensaio” antes de receber os convidados. Este também será o momento 
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em que o professor poderá avaliar os alunos, corrigir os possíveis erros e sugerir 

melhorias nas apresentações. 

Após esse momento, o professor deverá convidar e conduzir as demais 

turmas para prestigiar a exposição, mantendo a ordem e intervindo nas apresentações 

quando for necessário. 

É indicado que esta etapa utilize três horários seguidos (150 min): o primeiro 

horário para a conferência do material e para a organização do local, o segundo 

horário para a apresentação teste e o terceiro horário para receber os convidados. 

 

4. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO  

 

Avaliar a participação efetiva, o cumprimento das etapas e tarefas, as 

abordagens e discussões nas apresentações, os materiais apresentados e relatório 

final. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta sequência didática aborda diretamente o método de construção do 

conhecimento pelos próprios alunos de forma inovadora, envolvente e efetiva. A 

participação direta dos estudantes em todo o processo construção da aprendizagem 

é a principal marca desta atividade. A abordagem investigativa também está presente 

de forma essencial para a significação de conceitos estudados. Através desta 

aplicação turmas consideradas ruins podem melhorar na aprendizagem. Os 

conteúdos estudados através desta prática podem ter sentido mais real para os 

estudantes. O professor, é parte fundamental neste processo, pois assim como os 

alunos também será estimulado a progredir em seu papel como docente. 

 

6. APOIO  

 

Agradecimento a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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APÊNDICE 1 - Lista de tarefas a serem realizadas pelos alunos para a preparação 

da exposição “Um café com os Fungos”. 

Tarefas Onde fazer 

1. Realizar um levantamento e listagem sobre os alimentos que podem ser 

utilizados na exposição e como podem ser preparados: os alimentos para o 

cultivo dos fungos e os alimentos produzidos com a participação de fungos; 

Na escola / 

em casa 

2. Organizar os alimentos para o processo de proliferação dos fungos, bem como 

acompanhar e registrar este processo; 

Em casa 
 

3. Conseguir os alimentos que são produzidos com participação de fungos; Em casa 

4. Organizar o material de apoio para a exposição, como placas ou etiquetas de 

identificação, bandejas ou recipientes para amostrar os alimentos, recursos 

para a ornamentação e dentre outros. 

Em casa 

5. Coletar nos arredores da escola e das residências dos alunos exemplares de 

fungos como cogumelos, orelhas de pau e liquens, para apresentação na 

exposição. 

Em casa 
 

6. Providenciar os materiais para o mural informativo que ser produzido na sala 

de aula: cartolinas, imagens ou figuras informativas, livro didático, pinceis, 

colas e tesouras; 

Em casa 

7. Produção e apresentação dos murais informativos sobre os fungos; Na escola 

8. Pesquisar e estudar informações sobre a biologia de fungos em especial sobre 

os aspectos que serão tratados na exposição, bem como ensaiarem para a 

apresentação. 

Na escola / 

em casa 

9. Realizar o registro fotográfico de todas as ações realizadas para o relatório e 

para montagem de um painel coletivo de making-of sobre a realização dos 

trabalhos extraclasse. Ao finalizar a exposição o painel deverá ser fixado na 

sala de aula da turma. 

Em casa 

10. Escrever um relatório descrevendo todos os acontecimentos extraclasse, bem 

como a experiência com o trabalho, os pontos positivos e negativos. O relatório 

será avaliado pelo professor. 

Em casa 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 



 

 

Apêndice A 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

Avaliação 1 

Data: 

A aula expositiva e abordagem da ideia da sequência didática pelo professor para os 

alunos. 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 2 

Data: 

Reação dos alunos frente ao desafio proposto 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 3 

Data: 

Envolvimento e organização das equipes para o cumprimento das tarefas 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 4 

Data: 
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Organização e preparação dos alimentos e materiais pelos alunos em suas casas. 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 5 

Data: 

Monitoramento dos alunos pelo professor durante a preparação dos materiais.  

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 6 

Data: 

Preparação dos murais informativos pelos alunos 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

Avaliação 7 

Data: 

Organização do local da exposição. 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 8 

Data: 

Organização dos alunos para a apresentação 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 9 
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Data: 

Nível de conhecimento repassado pelos alunos 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 10 

Data: 

Interação dos alunos com o público 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 11 

Data: 

Reação ou participação do público com a exposição 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 12 

Data: 

Não interferência do professor nas apresentações dos alunos 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Avaliação 13 

Data: 

Satisfação dos alunos ao cumprirem a apresentação 

Anotações de avaliação qualitativa: 
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Avaliação 14 

Data: 

Avaliação dada pelo professor 

Anotações de avaliação qualitativa: 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 



 

 

Apêndice B 

QUESTIONÁRIOS PRÉVIOS E PÓS 

 

Universidade Estadual do Piauí - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - 
Trabalho de Conclusão de Mestrado 

 
QUESTIONÁRIO PRÉVIO  

 
1. Na sua concepção, o que ou quem são os fungos? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Cite exemplos de fungos que você conhece? 

__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. Os fungos são importantes para o Meio Ambiente! Em sua opinião, os fungos são 
importantes para o meio ambiente por quê? (marque somente uma opção) 

a) Fazem fotossíntese e liberam o oxigênio para atmosfera. 
b) Causam doenças nos animais e nas plantas. 
c) Produzem seu próprio alimento. 
d) São decompositores da matéria orgânica, ou seja, participam da decomposição dos 

seres vivos. 
e) Sevem de alimento para muitos animais incluindo os seres humanos. 
f) Outro motivo. 
g) Não sei responder. 
 

3.1 Se você respondeu a alternativa ‘f’ (outro motivo), descreva qual. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4. Como os fungos podem estar presentes na vida dos seres humanos? (você pode 
marcar mais de uma opção) 

a) Na Alimentação.  

b) Na Saúde 

c) Na produção de Alimentos 

d) Na Produção de Bebidas 

e) Na produção de Medicamentos 

f) Outras formas 

g) Não sei responder 
 

5. Na questão 4, se você tiver marcado alguma alternativa diferente da alternativa ‘g’, 
Tente responder ‘COMO?’ (de qual forma ou cintando exemplos), como os fungos estão 
presentes na vida dos seres humanos de acordo como item que você escolheu.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Universidade Estadual do Piauí - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - Trabalho de 
Conclusão de Mestrado 

 
QUESTIONÁRIO PÓS – Turma Controle 

 
1. Na sua concepção, o que ou quem são os fungos? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Cite exemplos de fungos que você conhece? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Os fungos são importantes para o Meio Ambiente! Em sua opinião, os fungos são 
importantes para o meio ambiente por quê?(marque somente uma opção) 

a) Fazem fotossíntese e liberam o oxigênio para atmosfera. 
b) Porque causam doenças nos animais e nas plantas. 
c) Porque produzem seu próprio alimento. 
d) Porque são decompositores da matéria orgânica, ou seja, participam da decomposição 

dos seres vivos. 
e) Porque sevem de alimento para muitos animais incluindo os seres humanos. 
f) Outro motivo. 
g) Não sei responder. 

3.1 Se você respondeu a alternativa ‘f’ (outro motivo), descreva qual. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. Como os fungos podem está presentes na vida dos seres humanos? (você pode 
marcar mais de uma opção) 

a) Na Alimentação.  

b) Na Saúde 

c) Na produção de Alimentos 

d) Na Produção de Bebidas 

e) Na produção de Medicamentos 

f) Outras formas 

g) Não sei responder 
 
5. Na questão 4, se você tiver marcado alguma alternativa diferente da alternativa ‘g’, 
Tente responder ‘COMO?’ (de qual forma ou cintando exemplos), como os fungos estão 
presentes na vida dos seres humanos de acordo como item que você escolheu.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6. Qual seu nível de satisfação sobre esta aula. 

(    ) Pouco Satisfeito   (    ) Satisfeito    (    ) Muito Satisfeito  

 
7. Você acha que poderia ser feito algo a mais para melhorar esta aula sobre fungos? 
(  ) SIM. o que, por exemplo? __________________________________________________ 
(  ) NÃO. por quê? __________________________________________________________ 
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Universidade Estadual do Piauí - Mestrado Profissional em Ensino de Biologia - Trabalho de 
Conclusão de Mestrado 

 
QUESTIONÁRIO PÓS – Turma Experimental 

 
1. Na sua concepção, o que ou quem são os fungos? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Cite exemplos de fungos que você conhece? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
3. Os fungos são importantes para o Meio Ambiente! Em sua opinião, os fungos são 
importantes para o meio ambiente por quê? (Marque somente uma opção) 

a) Fazem fotossíntese e liberam o oxigênio para atmosfera. 
b) Porque causam doenças nos animais e nas plantas. 
c) Porque produzem seu próprio alimento. 
d) Porque são decompositores da matéria orgânica, ou seja, participam da decomposição 

dos seres vivos. 
e) Porque sevem de alimento para muitos animais incluindo os seres humanos. 
f) Outro motivo. 
g) Não sei responder. 

 
3.1 Se você respondeu a alternativa ‘f’ (outro motivo), descreva qual. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
4. Como os fungos podem estão presentes na vida dos seres humanos? (Você pode 
marcar mais de uma opção) 

a) Na Alimentação. 
b) Na Saúde 
c) Na produção de Alimentos 
d) Na Produção de Bebidas 
e) Na produção de Medicamentos 
f) Outras formas 
g) Não sei responder 

5. Na questão 4, se você tiver marcado alguma alternativa diferente da alternativa ‘g’, 
Tente responder ‘COMO?’ (de qual forma ou cintando exemplos), comos fungos 
estão presentes na vida dos seres humanos de acordo como item que você 
escolheu.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
6.  Qual seu nível de satisfação sobre esta aula. 

(    ) Pouco Satisfeito   (    ) Satisfeito    (    ) Muito Satisfeito  

 
7. Você considera que o desenvolvimento desta prática melhorou sua compreensão 
sobre os Fungos? 
(   ) SIM. por quê? ___________________________________________________________ 
(    ) NÃO. por quê?__________________________________________________________ 
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Anexo A* 

TÍTULO DO ANEXO 

(Item opcional) Anexos são os documentos não elaborados pelo autor, que 

servem de fundamentação, comprovação ou ilustração, como mapas, leis, estatutos 

etc. São identificados através de letras maiúsculas consecutivas e respectivos títulos. 

Aqueles trabalhos que precisaram ser aprovados pelo Comitê de ética, devem 

apresentar aqui o Parecer de Aprovação do Comitê devidamente assinado pelo 

Presidente do Comitê. Aqueles que não precisam de aprovação pelo CEP devem 

inserir tb a carta do CEP dispensando de aprovação pelo comitê. Além de outros 

anexos que achar necessário. 

 

Exemplo: 

ANEXO A – Título do anexo. 


