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                                                                  RESUMO 

 

O assunto Bioquímica seja no Ensino Médio ou no Ensino Superior sempre foi um tabu para os 

alunos de Biologia, pois necessita do conhecimento básico de Biologia unido ao de Química 

Orgânica. Já é difícil para o aluno do 1º ano do Ensino Médio entender Química Orgânica, pois 

não tem base suficiente de Química Inorgânica, quanto mais saber unir essa disciplina com a 

Biologia. Por isso, o objetivo dos pesquisadores com o estudo foi demonstrar que, por meio de 

novas e antigas práticas de Biologia reformuladas, é possível que os alunos do Ensino Médio 

aprendam Nutrição e Bioquímica de uma maneira mais eficaz e prazerosa. O conteúdo de 

aprendizado, foi trabalhado por meio de aulas práticas e de Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDICs). Assim, os alunos foram orientados a desenvolver atividades práticas 

com plantas, fungos e bactérias. Previamente, os alunos receberam aulas teóricas sobre a 

importância dos nutrientes, da respiração celular aeróbica, fermentação e fotossíntese, e 

perceberam após as atividades práticas que estes fenômenos do metabolismo energético 

acontecem no seu dia a dia e permitem que os seres vivos produzam ou degradem a matéria 

orgânica para sua sobrevivência. Perceberam ainda que na produção de pão, queijo e iogurte 

ocorrem os processos de fermentação alcoólica e lática. Além disso, foi realizado um estudo 

investigativo da germinação e desenvolvimento de sementes de milho e feijão por 21 dias que 

gerou um relatório escrito sobre o crescimento das plantas e a influência de água e luz no 

processo de fotossíntese. Foi utilizada a metodologia do tipo ativa, na qual os estudantes viraram 

o centro do processo e o professor orientador dessa empreitada. Várias técnicas foram 

empregadas entre elas: sala de aula invertida associada à aprendizagem multimeios, no projeto 

videoaula de respiração celular; estudo investigativo nas práticas de fermentação e germinação 

e desenvolvimento de sementes no Projeto Ciência em Casa. Assim, o conjunto dessas técnicas 

caracteriza a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Observamos os alunos 

desempenharem todas as etapas do projeto e verificamos que eles desenvolveram com 

criatividade videoaulas sobre respiração celular; conseguiram propor outros tipos de nutrientes 

para agregar valor nutricional ao pão e ao iogurte produzidos em casa. Perceberam ainda que 

água e luz são essenciais para a fotossíntese, mas para que uma planta se desenvolva é necessário 

que o solo seja bem nutrido e arejado. Assim, conclui-se que o uso de metodologias ativas é 

totalmente possível e aconselhável para os alunos do Ensino Médio, pois o nível de interesse, 

empolgação e aprendizagem em metabolismo energético foi maior do que as aulas expositivas 

tradicionais, isso não ocorreu pelo fato de estarmos à distância e sim pelo fato da combinação 

de várias técnicas de ensino aplicadas criarem um envolvimento maior por parte dos discentes, 

assim, foi criado como produto, uma sequência didática que se utilizou de diversas metodologias 

ativas.  

 

 

Palavras-chave: Aprendizagem Baseada em Projetos, Ensino de Biologia, Práticas de 

Fermentação e Fotossíntese; Respiração Celular, Tecnologias digitais de informação e 

comunicação. 

 

 

 

 

 



                                                            ABSTRACT 

The subject of Biochemistry, whether in High School or Higher Education, has always been a 

taboo for Biology students, as it requires the basic knowledge of Biology combined with that of 

Organic Chemistry. It is already difficult for the 1st year high school student to understand 

Organic Chemistry, as it does not have a sufficient base of Inorganic Chemistry, let alone know 

how to combine this discipline with Biology. Therefore, the objective was to demonstrate that 

through new and old reformulated Biology practices, it is possible for high school students to 

learn Nutrition and Biochemistry in a more effective and enjoyable way. The learning content 

was worked through practical classes and Digital Information and Communication 

Technologies (TDICs). Thus, students were instructed to develop practices with plants, fungi 

and bacteria, in a total of three. Previously, students received theoretical classes on the 

importance of nutrients, aerobic cell respiration, fermentation and photosynthesis, and realized 

after practical activities that these phenomena of energy metabolism happen in their daily lives 

and allow living beings to produce or degrade the organic matter for its survival. They also 

realized that in the production of bread, cheese and yogurt the processes of alcoholic and lactic 

fermentation occur. In addition, an investigative study of the germination and development of 

corn and bean seeds was carried out for 21 days, which generated a written report on the growth 

of plants and the influence of water and light in the photosynthesis process. The active 

methodology was used, where students became the center of the process and the teacher guiding 

this endeavor. Several techniques were used, among them: inverted classroom associated with 

multimedia learning, in the cell respiration video class project; investigative study on 

fermentation and germination practices and seed development in the Science at Home Project. 

Thus, the set of these techniques characterizes Project Based Learning (PBL). We observed the 

students perform all the stages of the project and we verified that they creatively developed 

video lessons on cellular respiration; managed to propose other types of nutrients to add 

nutritional value to home-made bread and yogurt, they realized that water and light are essential 

for photosynthesis, but for a plant to develop it is necessary that the soil is well nourished and 

ventilated. Thus, it is concluded that the use of active methodologies is totally possible and 

advisable for high school students because the level of interest, excitement and learning in 

energy metabolism was higher than in other years, this did not happen because we are at a 

distance, but because the combination of several applied teaching techniques creates greater 

involvement on the part of the students, thus, a didactic sequence was created as a product that 

used several active methodologies. 

Keywords: Project-Based Learning, Biology Teaching, Fermentation Practices and 

Photosynthesis; Cellular Breathing, Digital Information and Communication Technologies. 
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1 INTRODUÇÃO  

Ao longo do 1o Ano do Ensino Médio desenvolve-se com os alunos os conteúdos 

de Bioquímica, quando são apresentados os principais elementos químicos que constituem os 

seres vivos, como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Depois são apresentados 

aos alunos do 1o Ano as principais moléculas orgânicas que constituem os seres vivos, como as 

proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucléicos. Além disso, os alunos estudam 

os componentes inorgânicos como a água e os sais minerais, demonstrando que estes compostos 

orgânicos resultam de reações de anabolismo e catabolismo, sendo que o anabolismo se 

caracteriza por reações de síntese e o catabolismo pelo conjunto das reações de degradação. 

Mais adiante, no 1o Ano do Ensino Médio são introduzidos de maneira paulatina, os processos 

de metabolismo energético, pois os alunos sentem enorme dificuldade com essa linguagem nova 

e complexa para o seu grau de compreensão. 

Procura-se correlacionar ao máximo esses assuntos com o cotidiano dos alunos para 

facilitar a aprendizagem, pois enquanto os professores de Química ainda desenvolvem 

introduções à Química, os professores de Biologia ministram a Bioquímica. Portanto, se faz 

necessário o desenvolvimento de práticas docentes que correlacionem os conhecimentos de 

Química e Biologia para que o discente tenha um aprendizado mais eficaz e prazeroso. Assim 

a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) se torna uma ferramenta importante no incentivo 

ao desenvolvimento dos alunos, pois a ABP é conhecida por oferecer aos estudantes as 

ferramentas para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos valorizados, conforme 

Ribeiro e Mizukami (2004) sendo que, segundo Bender (2014, p.15): 

A ABP pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados 

em uma questão, tarefa, ou problema altamente motivador e envolvente, para ensinar 

conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a 

resolução de problemas. 

Para fazer a correlação com a atualidade, onde as pessoas tendem a comer qualquer 

tipo de alimento, não pensando na sua nutrição e sim em uma maneira mais rápida e prática de 

se alimentar, procuramos relacionar o aprendizado de Bioquímica com a alimentação, levando 

a uma reflexão e possível mudança de hábito dos alunos e seus familiares. Observou-se que 

muitos alunos do ensino médio tendem a desenvolver uma alimentação não saudável e 

excessivamente calórica, pois eles não têm conhecimento de uma alimentação equilibrada. Este 

problema tem sua origem na própria família, que pela correria do dia a dia desconhece ou 

prefere ignorar cardápios mais saudáveis, criando uma geração viciada em fast food. Assim, ao 

trabalhar com o Projeto Ciência em Casa, onde os alunos realizaram experimentos em suas 

próprias residências e tiveram a oportunidade de presenciar os processos de fermentação, 
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percebendo as reações químicas catabólicas ao vivo, passando a um nível de compreensão 

maior, além disso, puderam elaborar pães, queijos iogurtes com melhor qualificação nutricional.  

Assim as perguntas abaixo, que faziam parte da problemática inicial, puderam ser respondidas: 

Será que o ensino de nutrição e bioquímica (metabolismo energético) é possível por 

meio de metodologias ativas?  As aulas podem ser mais atraentes e prazerosas e mesmo assim 

gerar um aprendizado de qualidade? 

Para tanto, foram realizadas aulas práticas com os alunos sobre a produção de 

alimentos saudáveis e de baixo custo, por meio de protocolos de produção de pão, queijo e 

iogurte. Estes protocolos foram aplicados de maneira presencial, no ano de 2019 na produção 

de pão e queijos. Entretanto, no ano de 2020, devido a pandemia da Covid-19, tivemos que 

aplicar os protocolos de produção de iogurte e pão de forma remota. Assim, deu origem ao 

“Projeto Ciência em Casa”, onde os alunos foram orientados a desenvolver as aulas práticas de 

produção do pão e do iogurte em suas residências. 

À medida que os alunos participavam das aulas práticas sobre as técnicas de 

produção do iogurte, pão e queijo eram introduzidos conceitos de fermentação alcoólica e lática, 

ou seja, os processos catabólicos. Ao mesmo tempo os alunos puderam visualizar e sentir as 

mudanças de consistência da massa do pão e do iogurte e a liberação de gás (CO2) e álcool 

etílico, devido a fermentação alcoólica na produção do pão e a acidificação do meio, devido a 

liberação de ácido lático no iogurte, mostrando que estas reações químicas acontecem nos 

processos metabólicos. 

Entretanto, com vinda da pandemia da Covid-19, tivemos que utilizar de outras 

metodologias ativas para ensinar outros processos metabólicos, como a respiração celular 

aeróbica e fotossíntese, pois são importantes para aprendizado completo da sequência didática 

de metabolismo energético. Assim, surgiu a ideia de vídeo aula sobre respiração celular 

produzida pelos próprios alunos, pois além de terem maior facilidade de dominar as TDICs 

(tecnologias digitais de informação e comunicação), eles abordariam o conteúdo de aula em 

uma linguagem mais afinada com a sua geração. No caso do ensino da fotossíntese, foi utilizado 

como ponto de partida uma mini plantação de feijão ou milho, onde os alunos realizaram o 

cultivo em embalagens descartáveis (ovos) e observaram o desenvolvimento do vegetal durante 

vinte e um dias. Após esse período realizaram a confecção de um relatório escrito e com a 

inserção de fotografias de fases da sua experimentação. 

Esses dois processos de ensino e aprendizagem permitiram aos alunos desenvolver 

a pesquisa investigativa e utilizar da criatividade para resolver problemas de comunicação, 

condução de experimentação e análise dos experimentos. Baseamos nossa linha de pesquisa na 



15 

 

metodologia da pesquisa interativa do tipo intervenção pedagógica, segundo Damiani (2013). 

Portanto, pusemos em prática a elaboração e execução de interferências com a finalidade de 

melhorar o processo de ensino aprendizagem. 

Em síntese, o presente trabalho teve como produto  uma sequência didática que 

aborda o tema de Nutrição e Metabolismo Energético com  alunos do primeiro ano  de uma 

escola de Ensino Médio, por meio de protocolos de produção de alimentos, acompanhamento 

de um estudo investigativo de germinação de sementes e desenvolvimento de plantas de milho/ 

feijão e desenvolvimento de vídeo aula sobre respiração celular através do uso do celular, feito 

em casa, agregando praticidade e aplicabilidade do conhecimento teórico ministrado por vídeo 

aulas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Panorama do ensino de Biologia no Brasil 

Reformulações curriculares ou metodológicas no ensino de Biologia têm 

acontecido desde a década de 1950, geralmente direcionadas por questões políticas, econômicas 

ou sociais (BORGES; LIMA, 2007; KRASILCHIK, 2000, 2016). Neste contexto, é importante 

conhecer e analisar os principais aspectos causadores de mudanças a fim de entender quais as 

consequências para a prática do professor. 

Nas décadas de 1950 e 1960 o ensino de Biologia sofreu forte influência de modelos 

importados de outros países, os quais não condiziam com a realidade brasileira 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) nº 4.024, criada em 20 de dezembro de 1961, promulgava que o 

ensino de Biologia deveria acontecer com o uso do método científico. No entanto, os 

professores não tinham treinamento para isso (KRASILCHIK, 1987, 2016). Neste período, 

destaca-se o trabalho do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), 

responsável pela formação de cientistas de qualidade nas universidades e pela determinação do 

currículo a ser adotado no ensino de Biologia no país (KRASILCHIK, 2016).  

Em 1971 a LDB foi reformulada, Lei nº 5.692, e a partir de então, o ensino passou 

a assumir um caráter profissionalizante, com foco na preparação para o mercado de trabalho 

(KRASILCHIK 1987, 2008). Porém, enquanto legalmente foi assumida a importância dos 

conteúdos científicos para a formação profissionalizante, na prática, o currículo não favorecia 

a efetividade desta proposta, de modo que os alunos concluíam a educação básica sem benefício 

para a profissionalização ou formação científica (KRASILCHIK, 2000, 2016; BORGES; 

LIMA, 2007). 

Na década de 1980 houve a necessidade de redemocratização do ensino no Brasil, 

pois a sociedade recuperava-se de uma forte crise econômica (BORGES; LIMA, 2007). Neste 

momento histórico foi reconhecido o papel da ciência no desenvolvimento do senso crítico dos 

estudantes e, consequentemente, na capacidade de resolução de problemas sociais 

(KRASILCHIK, 2008). No entanto, a criticidade dos estudantes não foi desenvolvida em 

plenitude devido à falta de articulação entre as propostas e o preparo dos professores 

(NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). 
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 A LDB passou por mais uma reformulação, por meio da Lei nº 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996, a qual reconheceu a necessidade de uma base nacional comum de conteúdos 

a serem complementados de acordo com peculiaridades regionais (BRASIL, 1996). 

A LDB-1996 estabelece no parágrafo 2o do seu artigo 1º, que a educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. O artigo 26 estabelece que 

“os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, 

a ser complementada pelos demais conteúdos curriculares especificados nesta Lei e 

em cada sistema de ensino”. A formação básica do cidadão na escola fundamental 

exige o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente 

material e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade. O ensino médio tem a função de consolidação dos 

conhecimentos e a preparação para o trabalho e a cidadania para continuar aprendendo 

(KRASILCHIK, 2000, p.87). 

Surgem, então, as primeiras orientações quanto às estratégias didáticas e avaliativas 

a serem adotadas pelos professores, as quais deveriam estimular a iniciativa do estudante no 

processo de ensino-aprendizagem por meio de atividades que, quando planejadas, tomassem 

como base a realidade de cada sistema de ensino e cotidiano dos alunos (ALVES; HERMONT, 

2014; BRASIL, 1996, 2006).  

Como resultado desta orientação o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), em 1998 e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), em 2000. Além da base 

comum de conteúdos, estes documentos oficiais tratam da organização, articulação, 

desenvolvimento e avaliação deste nível de ensino (BRASIL, 1998, 2000, 2013). 

Mais recentemente, já no século XXI, a preocupação do ensino de Biologia tem 

sido centrada em questões ambientais, com ênfase na formação cidadã e na compreensão do 

papel do indivíduo para a coletividade (BRASIL, 2013). Como forma de complementar a base 

curricular do ensino, o MEC lançou o PCN+ em 2002, com atualizações de conteúdos e 

orientações quanto ao uso de estratégias didáticas no ensino de Biologia que propiciem os 

objetivos de aprendizagem (BRASIL, 2002).  

Em 2006, com o objetivo de traçar um documento que contemplasse o debate sobre 

seleção de conteúdos e procedimentos metodológicos de forma específica para cada área de 

ensino, foram estabelecidas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM). Estas 

orientações servem como estímulo para o professor revisar sua prática docente e, assim, 

contribuir para a melhoria do ensino (BRASIL, 2006).  

Somente em 2015 começou-se a discutir a criação da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) para o ensino médio, prevista na Constituição Federal, na LDB e no Plano 
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Nacional de Educação de 2014. O documento trata de aprendizagens essenciais que os 

professores terão que propiciar aos alunos em todas as etapas e modalidades da educação básica 

a partir de competências previstas no referido documento (BRASIL, 2017). Porém, a BNCC 

não traz orientações pertinentes sobre como o professor poderá desenvolver tais aprendizagens 

essenciais (SILVA, 2016). Tal fato reafirma a necessidade de orientações objetivas que 

direcionem a prática docente. 

Ao longo deste processo de modificação do ensino de Biologia, as orientações 

sugerem que as estratégias didáticas evoluíram da exposição para o desenvolvimento do método 

científico (NASCIMENTO; FERNANDES; MENDONÇA, 2010). Quanto às teorias da 

aprendizagem, é possível identificar desde abordagens cognitivistas até comportamentalistas e 

construtivistas, as quais preconizavam que o aluno deve ser ativo na construção de seu próprio 

conhecimento e o professor deve ser seu orientador nesse processo e não somente transmissor 

do conhecimento (KRASILCHIK, 2000, 2008). Porém, na prática, as aulas continuaram sem 

articulação com o contexto do estudante ou com as demais áreas de conhecimento, distanciando 

o ensino das propostas transformadoras (BORGES; LIMA, 2007; BRASIL, 2013). 

Nesta perspectiva, percebe-se que as mudanças no país, seja nos âmbitos social, 

político e econômico reestruturaram o ensino de Biologia no Brasil. Porém, estas modificações 

não estiveram centradas nos jovens estudantes, mas sim nas necessidades do país. Além disso, 

aconteceram em desacordo com a formação dos professores, que, por sua vez, não efetivaram 

mudanças no ensino. “Nossas escolas, como sempre, refletem as maiores mudanças na 

sociedade-política, econômica, social e culturalmente. A cada novo governo ocorre um surto 

reformista que atinge principalmente os ensinos básico e médio.” (KRASILCHIK, 2000, p. 85) 

2.2 Teoria da Aprendizagem Significativa 

Um dos maiores desafios do ensino, incluindo o de Biologia, é adotar uma 

metodologia que proporcione aos alunos um significado ao que se aprende. No que concerne a 

este fato, a aprendizagem significativa proposta por Ausubel, defende que “a aprendizagem é 

muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de 

conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu 

conhecimento prévio” (PELIZZARI, 2002, p. 38).  

 Segundo a teoria de David Ausubel, citado por Pelizzari (2002), a aprendizagem 

significativa é priorizada, porque o conteúdo previamente retido pelo aluno representa um forte 

influenciador do processo de aprendizagem, no qual novos dados serão assimilados e 
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armazenados na razão direta da qualidade da estrutura cognitiva prévia do aluno. Esse 

conhecimento anterior resultará em um “ponto de ancoragem”, onde as novas informações irão 

encontrar um modo de se articular àquilo que o indivíduo já conhece (MARTINS et al., 2003).  

A aprendizagem torna-se mais significativa à medida que o novo conteúdo é 

somado as estruturas de conhecimento do aluno e a partir daí adquire significados relativos ao 

seu conhecimento prévio. Moreira (2018) comenta que o conceito mais importante na teoria de 

Ausubel é o de aprendizagem significativa, ou seja, Para Ausubel (1968), aprendizagem 

significativa é um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto 

relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. 

No processo de aprendizagem significativa surge a estrutura cognitiva, que significa 

uma estrutura hierárquica de armazenamento de todos os conhecimentos específicos adquiridos 

das experiências vividas por cada indivíduo. O conhecimento específico adquirido é chamado 

de “subsunçores”, o qual Ausubel conceitua como amplo e bem desenvolvido ou reduzido e 

pouco desenvolvido, que são subordinados à frequência aquisitiva de aprendizagens 

significativas (MOREIRA, 2012). 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, o autor desta teoria assinala duas 

condições essenciais: 1) disposição do aluno para aprender; 2) O material didático 

desenvolvido, que deve ser, sobretudo, significativo para o aluno (AUSUBEL, 1968). 

Em contrapartida à aprendizagem significativa, Ausubel define o conceito de 

aprendizagem mecânica, que pode ser definida como sendo a concepção de novos 

conhecimentos com pouca ou nenhuma ligação com os subsunçores preexistentes na estrutura 

cognitiva do indivíduo. Ou seja, não possui o conhecimento prévio necessário para ser 

significativo, e é armazenado de forma arbitrária e não literal, sem muita compreensão. Esse 

tipo de aprendizagem memorística, serve apenas para fazer provas, pois são facilmente 

esquecidas. 

A aprendizagem pode também ser por recepção ou por descoberta. Quando o aluno 

recebe o conteúdo em sua forma final, simplificada e objetiva tem-se aprendizagem por 

recepção. E quando o mesmo busca organizar o material e assimilá-lo antes de associar a sua 

estrutura cognitiva tem-se aprendizagem por descoberta. Segundo Ausubel (1968) na 

aprendizagem por recepção o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma 

final, enquanto na aprendizagem por descoberta o conteúdo principal a ser aprendido é 

descoberto pelo aprendiz. Entretanto, após a descoberta em si, a aprendizagem só é 
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significativa, se o conteúdo descoberto se ligar aos conceitos subsunçores relevantes já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, quer por recepção ou por descoberta, a 

aprendizagem é significativa, se a nova informação se incorporar de forma não arbitrária a 

estrutura cognitiva.  

A compreensão de aprendizagem significativa pode ser aprendida de três formas: por 

subordinação, superordenação e por modo combinatório. A aprendizagem por 

subordinação ocorre quando um novo elemento, conceito ou proposição se relaciona 

subordinadamente com uma ideia particular, que pode ser relevante, mais inclusiva e 

com maior nível de abstração na estrutura cognitiva do indivíduo. Sendo ela dividida 

em dois tipos: a subsunção derivada, que ocorre quando o novo material a ser 

aprendido é um exemplo específico ou ilustrativo e conservador de um conceito 

preexistente na estrutura cognitiva do aprendiz. Ou, por subsunção correlativa, que 

ocorre quando o conceito é de extensão, elaboração, modificação ou qualificação, que 

não haja relação derivativa, com os conceitos preexistentes na estrutura cognitiva 

(MOREIRA, 2012, p. 14). 

A aprendizagem superordenada ocorre quando as proposições aprendidas, que já estão 

na estrutura cognitiva do indivíduo, são de menor nível de generalidade, abstração e 

abrangência do novo material a ser aprendido, ou seja, acontece quando a interação 

do novo conceito, mais amplo e geral com os preexistentes de menor relevância na 

estrutura cognitiva do aprendiz. Sendo muito importante na elaboração de concepções. 

(MOREIRA, 2012, p. 15). 

 Já na aprendizagem combinatória, a nova ideia relaciona-se com antecedentes amplos 

de um conteúdo genericamente relevante, menos particular, na estrutura cognitiva sem 

interligação específica de subordinação ou superordenação. Neste sentido, pelo menos 

inicialmente, são mais difíceis de serem aprendidas e evocadas pelo sujeito 

(MOREIRA, 2012, p. 16). 

Em resumo, a teoria da aprendizagem significativa proposta por Ausubel, pode ser 

adquirida por vários tipos de aprendizagem, dependendo da participação ativa do sujeito, sua 

atividade autoestruturante, o que supõe a participação pessoal do aluno na aquisição de 

conhecimentos, de maneira que através do contato com o material significativo tem-se a 

interação social e afetiva. 

A aprendizagem significativa, segundo David Ausubel (1968), surge quando uma 

nova informação se ancora a um subsunçor existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Para 

que este processo ocorra, o material utilizado tem que ser significativo e o aprendiz deve tentar 

relacionar o novo material a sua estrutura cognitiva. Havendo uma relação entre o aluno, 

professor, material e o meio. 



21 

 

Neste processo de aprendizagem, o papel do professor, o conhecimento prévio 

cognitivo, o material potencialmente significativo e a interação social são muito importantes 

para efetivar o conhecimento. Dentre esses valores podemos relacionar três grandes pensadores 

com o mesmo propósito de compreender e efetivar o conhecimento. Dentre eles estão Jean 

Piaget, Henry Wallon e Lev Vygotsky. 

Jean Piaget (1896-1980) foi um cientista suíço, formado em Biologia, que dedicou 

sua vida ao estudo da compreensão do desenvolvimento da inteligência humana. Os estudos de 

Piaget (1987) mostram que o sujeito estabelece desde o nascimento uma relação de interação 

com o meio, até acreditava que o relacionamento da criança com o mundo físico e social é o 

responsável pelo seu desenvolvimento cognitivo. Assim como Ausubel, Piaget acreditava que 

o indivíduo possui uma estrutura cognitiva e que através da interação com o meio ela pode ir 

aumentando, tornando-se mais específica, inclusiva e completa (RIES, 2007). 

Henri Wallon fundou um laboratório dedicado a estudar a psicologia biológica da 

criança. Ele acreditava na afetividade como ponto principal para efetivar a aprendizagem 

desfrutando ainda da interação com o meio, nutrindo assim a construção do cognitivo visando 

os interesses e necessidades do indivíduo. Segundo Silveira (2014), Wallon vê o 

desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em que se sucedem fases como 

predominância altamente efetiva e cognitiva. Cada fase tem um colorido próprio, uma unidade 

solidária, que é dada pelo predomínio de um tipo de atividade. Estas correspondem aos recursos 

que a criança dispõe no momento, para interagir com o meio ambiente. 

Quando Ausubel (1968) fala da mediação dos subsunçores por professores, há uma 

relação, uma interação onde o profissional tem a visão de possíveis subsunçores de acordo com 

a cultura, com o meio em que o aluno se desenvolveu, para fazer a ancoragem.  Essa relação, 

de acordo com Wallon, é a afetividade que gera a aprendizagem (TASSONI, 2010). 

Para Santos (2007) Vygotsky percebe que é pela aprendizagem com os outros que 

o indivíduo constrói constantemente o conhecimento, promovendo o seu desenvolvimento 

mental e, desse modo, passando de um ser biológico para um ser humano, um ser social. 

Portanto, Vygotsky enfatiza que o desenvolvimento e a aprendizagem estão relacionados desde 

o nascimento da criança, sendo que a aprendizagem resulta do seu desenvolvimento e esse não 

ocorre sem a aprendizagem, ambos acontecem a partir de um movimento dialético. 

Associado a ideia de Ausubel (1968), podemos afirmar que a formação da estrutura 

cognitiva, apresenta constantes modificações através de experiências, convívios e interações 
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sociais. No qual, temos como referencial as ideologias defendidas por Vygotsky, visto que as 

relações sociais são fundamentais para a construção da aprendizagem, por meio do contato 

cultural, vínculo familiar, da ligação com professores e colegas, bem como por meio de 

linguagens e signos. A relação de interação do indivíduo com o seu meio é estudada na visão 

desses três teóricos relacionando a aprendizagem significativa de Ausubel como a compreensão 

do processo de desenvolvimento, aprendizagem e sua reflexão. 

Assim, a aprendizagem significativa é muito importante para o processo de 

evolução do estudante na sociedade. Para que ocorra esta evolução existem alguns métodos de 

aplicabilidade em sala de aula que os profissionais do ensino poderiam adotar para que 

efetivassem a aprendizagem significativa do estudante (SANTOS, 2008). 

Em síntese, a interação do professor com o aluno e com o material utilizado para 

aprendizagem é de extrema importância. E o professor deve usar os elementos que possui 

fazendo esta interação, de forma que obtenha um resultado eficaz, positivo e de 

engrandecimento mútuo. 

2.3 Metodologias Ativas: Aprendizagem baseada em projetos 

Mudanças históricas marcam a educação, com todas as transformações sociais e 

tecnológicas os artefatos digitais adentraram as vidas dos nossos alunos, com eles também uma 

nova maneira de perceber o mundo. 

A forma de se relacionar com o mundo também mudou, a escola não pode e não 

deve permanecer fora dessa transformação. Os professores também fazem parte dessa 

transformação, sendo ele o agente ativo dessa mudança e não pode ser entendido como ponto 

de resistência. Sobre isso o autor ressalta que: 

Precisamos acabar com essa história de dizer que ele (o professor) é o centro das 

resistências às transformações. O professor quer é condições de trabalho e formação. 

Por isso, as políticas não podem prescindir de uma fortíssima articulação com as 

universidades e faculdades que formam os professores, sobretudo as públicas, que 

constituem um arsenal de mão de obra qualificada para enfrentar coletivamente essa 

mudança (PRETTO, 2002, p.121). 

A educação atual não deve ser mais reproduzida através de metodologias com bases 

tradicionais, onde o aluno apenas reproduz o que lhe é transmitido, não se questiona para que 

estão aprendendo, a educação torna-se uma rotina monótona. Portanto, faz-se necessário 

modificar essa situação induzindo uma postura discente onde ocorre o questionamento crítico 

e estabelece uma relação entre o que é aprendido, investigado, instigado a descobrir. 
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É necessário incentivá-lo de maneira positiva para que saia da inercia e inicie a se 

relacionar com o mundo que o rodeia como um campo de exploração que lhe propicia não 

apenas a aprendizagem como também saberes que o ajudarão a construir sua identidade 

enquanto cidadão. Torná-lo perceptível a sua capacidade de aprender, de questionar fará deste 

um ser confiante e apto a resolver questões que o meio lhe proponha. 

Essa maneira de perceber o aluno como agente capaz e ativo favorece reflexões 

para o docente de forma a refletir também sobre as metodologias e sobre quais atividades ele 

favorece a esse aluno. 

O aluno encontrará o campo seguro num clima propício para aprender 

significativamente, num clima que se valorize o trabalho que se faz, com explicações 

que o estimulem a continuar trabalhando, num marco de relações em que predomine 

a aceitação, a confiança, num clima que potencializa o interesse por empreender e 

continuar o processo pessoal de construção do conhecimento. (Zabala, 1998. p. 96). 

Portanto, o grande objetivo é possibilitar que o aluno seja um agente da sua própria 

aprendizagem, que faça parte do seu processo de aprendizagem de forma consciente e ativa. 

Uma vez que este se torna apto e consiga compreender a relação entre o que se estuda e para 

que se estuda determinado assunto pode-se dizer que este, de fato aprendeu, pois este foi e será 

capaz de não só reproduzir o que lhe foi passado, mas também de perceber o motivo e a 

necessidade que tinha de aprender tal conteúdo. 

Tendo em vista que, o aluno não é só um mero receptor de informações, e que para 

aprender deve vivenciar esse conteúdo e não apenas memorizar, cabe ao professor tornar essa 

aprendizagem em um processo efetivamente real e cheio de significados. Mas o professor deve 

ter conhecimentos aprofundados tanto sobre os conteúdos, como também sobre o seu aluno. 

Sobre isso Líbâneo (1990) afirma que “é fundamental que o professor domine bem 

a matéria para saber selecionar o que é realmente básico e indispensável para o desenvolvimento 

das capacidades de pensar do aluno”. 

Todos os esforços da ação docente buscam a compreensão dos alunos frente a 

compreensão dos conteúdos e as formas que essas são apresentadas em sala de aula, sobre isso 

o autor ressalta que: 

A compreensão das matérias pelo aluno traz consigo um saber que está presente nas 

suas ações, como ele compreende as propostas escolares, como interpreta as 

informações trazidas pelo professor. Este conhecimento adquirido está associado de 

certo modo ao enfrentamento das situações vividas revelando um conhecimento 

espontâneo, intuitivo. O conhecimento, portanto, é revelado por meio de ações 

espontâneas e habilidades (SCHON, 1992, p. 90-91). 
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Como foco no conhecimento surge diversas metodologias ao longo dos tempos, 

entre elas as metodologias ativas tendo em seu objetivo um alicerce centrado na aprendizagem 

e no entendimento do aluno como protagonista da sua aprendizagem.  

A metodologia ativa é entendida como um processo amplo, que tem como proposta 

aliar a teoria e prática, onde o docente cria desafios estimulando seus discentes, levando em 

consideração seus conhecimentos prévios, alcancem respostas para esses desafios de forma 

ativa. “A criança sempre experimenta quando se encontra diante de um problema que tenha que 

solucionar, e o método da investigação (desafio) imporá sua solução, através da utilização dos 

conhecimentos anteriores de uma forma nova, criativa” (ZABALA, 1998, p.24). 

 Sobre isso: 

Aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em estudo -

ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando sendo estimulado a 

construir o conhecimento ao invés de recebê-lo de forma passiva do professor. Em um 

ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 

facilitador do processo de aprendizagem e não apenas como fonte única d informação 

e conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.65) 

Uma pesquisa realizada pelo portal Porvir (2016) investigou 132 mil estudantes 

brasileiros e concluiu que os jovens desejam estudar em uma escola com currículo mais 

diversificado e flexível, em que se aprende com atividades práticas e tecnologias, em espaços 

físicos dinâmicos e variados. A adoção de metodologias que incentivam à participação dos 

alunos durante as aulas pode contribuir, significativamente, para formação de um indivíduo 

com autonomia e pensamento crítico diante dos saberes científicos essenciais à sua formação 

(ALVES et al, 2015). 

Pesquisas como essas nos convidam a realizar reflexões sobre a forma que o aluno 

irá aprender de maneira mais significativa e a forma que as metodologias favorecem essa 

aprendizagem para toda a vida adulta dos nossos estudantes, pois atualmente vivemos em uma 

era tecnológica, onde as informações são rápidas e dinâmicas. Assim, se faz necessário que o 

professor então, como mediador da construção do conhecimento, perceba que diversas são as 

formas de vivenciar uma aula. 

Utilizar a tecnologia a seu favor favorece uma metodologia inovadora onde seja 

possível instigar a curiosidade dos alunos ao ambiente de estudo (seja em sala de aula, numa 

biblioteca ou até mesmo em casa) favorecendo novas descobertas em recursos disponíveis 

(tablets, computadores, câmeras fotográficas e outros). Esses recursos fazem parte da sociedade 

moderna, portanto, devem fazer parte de uma escola moderna, que utiliza essas ferramentas 

como material didático e traz o aluno para a época em que vive, a época digital. 
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Nesse contexto, entendendo que as formas de se aprender são variadas, ressalta-se 

a importância da atuação do professor/mediador, no exemplo trazido por Moran (2015).“Para 

aprender a dirigir um carro, não basta ler muito sobre esse tema; tem que experimentar, rodar 

com o ele em diversas situações com supervisão, para depois poder assumir o comando do 

veículo sem riscos” (MORAN, 2015. p.17). 

Logo, podemos associar que o professor é na realidade um “supervisor” que tem 

como função, fazer o aluno aprender a aprender, utilizando a teoria com a prática em um único 

momento. Isso significa que o professor deve envolver seus alunos, no que este tem como 

objetivo ensinar, tirando-os do comodismo da facilidade de receber as informações sem esforço 

e construam não só um material para apresentar em aula, como através dessa prática construa 

opiniões/críticas e questionamentos. 

A metodologia ativa não ocorre apenas na sala de aula, está torna-se expansível com 

a utilização de materiais tecnológicos. As escolas mais conectadas podem fazer uma integração 

maior entre a sala de aula, os espaços da escola e do bairro e os espaços virtuais de 

aprendizagem. 

Essa metodologia, tem como resultado maior percepção do aluno do mundo e de si 

mesmo. E uma maior identificação do professor a respeito de como e onde precisa intensificar 

seu envolvimento, já que a análise da aprendizagem de seus aprendizes ocorre de forma mais 

concreta, seja uma análise individual ou grupal. (MORAN, 2015). 

Com isso a utilização de Metodologias Ativas, utilizadas para formar um mero 

estudante em um cidadão consciente refletem na melhoria não só do alunos em si como do 

indivíduo em transformação, um estudo feito por Reeve (2009) ressalta que um aluno se sente 

autônomo e agente do seu próprio aprendizado quando suas interações e resultados escolares 

melhoram em relação: 1) sua motivação, onde este indivíduo sente sua curiosidade sendo 

motivada; 2) ao engajamento, quando o aluno gosta das aulas e da; 3) desenvolvimento, sente-

se mais capaz, mais apto a resolver determinados assuntos preferência por desafios; 4) à 

aprendizagem as ideias ficam mais claras, facilidade na resolução de atividades propostas; 5) 

melhoria de desempenho de notas, melhores resultados em testes padronizados; e 6) relacionado 

ao lado psicológico satisfação e bem-estar com a vida. 

A utilização de diferentes procedimentos de ensino pode fomentar atitude reflexiva 

por parte do aluno, na medida em que oferece a estes as oportunidades de participação e 
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vivência em diversas experiências, desde que seja solicitada a tomada de decisões, julgamentos 

e conclusões. 

Ensinar esses alunos serem capazes de desenvolver uma consciência crítica é 

importante para que possam organizar seus pensamentos, perceberem que podem realizar 

atividades sozinhos e com êxito. Ensinar para ter condições de realizar reflexões, hipóteses, 

investigações a partir da sua curiosidade. 

A capacidade de propor hipóteses, de programar uma experiência, de tirar 

conclusões ensina a criança a pensar, a raciocinar, a comprovar se uma coisa é verdadeira ou 

falsa; ensina a distinguir, a escolher; sem ela não existe hábito democrático. Uma mente passiva, 

inerte, conformista, não pode construir uma personalidade democrática (ZABALLA, 1998). 

Dessa maneira, para se exercer a docência, é necessário mais que saber conteúdos, 

tem que trazer consigo o entendimento de que uma aula não se faz apenas com um livro didático 

já que neste não são visíveis as realidades distintas de sala de aula e cultural dos estudantes, é 

necessário que ele saiba conduzir sua prática com clareza, relacionando-a com o seu cotidiano. 

Assim, como foi relacionado acima, é necessário que o professor reestabeleça e 

renove seus saberes sobre sua prática e sobre o currículo que pensa para seus alunos. Deve 

transformar a matéria em desenvolvimentos significativos e compreensíveis, saber detectar o 

nível da capacidade cognoscitiva dos alunos, saber empregar métodos mais eficazes para 

ensinar, não um aluno ideal, mas alunos concretos que ele tem à sua frente (LIBÂNEO,1990). 

Para obter efetivo proveito sobre as metodologias ativas, algumas estratégias são 

desenvolvidas, entre elas a PBL- que vem do inglês, Problem Based Learning, e significa 

aprendizagem baseada em problemas, que se referem a práticas reais, acentuando a visão crítica 

dos alunos sobre problemas referentes aos conteúdos.  

Um exemplo dessa estratégia, é trabalhar com a turma a respeito de temas que 

causem curiosidade cientifica, que façam com que eles se manifestem. A PBL tem como base 

de inspiração o princípio de escolas ativas, do método científico, de um ensino integrador de 

conteúdo, de ciclos de estudos de diferentes áreas envolvidas, em que os alunos aprendem a 

colocar em prática aprendendo a resolver questões relacionadas com profissões futuras. 

Frente a importância teórica do uso das práticas pedagógicas voltadas ao ensino de 

Ciências e o uso de metodologias ativas como fonte de construção do conhecimento científico 

e reflexivo nos alunos, é que a presente pesquisa apresenta conjecturas investigativas com a 

utilização da Aprendizagem Baseada em Projetos - ABP (Project-based Learning - PBL). A 
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ABP ressalta as atividades de projeto, cujo principal atributo é a construção coletiva do 

conhecimento interdisciplinar e centrada no estudante. 

A ABP é um método de ensino sistemático que engaja estudantes na aprendizagem de 

conhecimentos importantes e no desenvolvimento de competências do século 21, 

através de um processo estruturado de investigação influenciado pelo aluno com 

questões autênticas, produtos projetados cuidadosamente e tarefas de aprendizagem. 

(BOSS et al. 2013, p.5). 

A ABP “oferece aos alunos a oportunidade de aprender a trabalhar em grupo e a 

realizar tarefas comuns. Exige que os alunos monitorem seu próprio desempenho e as suas 

contribuições ao grupo” (MARKHAM, 2008, p.7). Paralelamente, a ABP proporciona 

situações, onde os estudantes podem desenvolver habilidades que as aulas, realizadas de um 

modo mais convencional, não viabilizam, como por exemplo a capacidade de questionamento 

e solução de problemas (BLUMENFELD et al., 1991). 

Além disso, a necessidade da comunicação e da cooperação entre o grupo 

(BARRON et al., 1998); bem como o desenvolvimento da argumentação, da reflexão crítica 

sobre os assuntos abordados e a visão sistêmica para a solução de problemas (SEIDEL; 

ARYEH, 2002), também é possível destacar o caráter de interdisciplinaridade (ANDERSEN; 

HEILSEN, 2015) da ABP. 

O alinhamento da ABP com a Teoria dos Campos Conceituais se faz, em partes, 

pela possibilidade do desenvolvimento das situações de aprendizagem, através da proposição 

de projetos complexos e vinculados à realidade do estudante. Bem como pela importância dada 

à interação social, ao desenvolvimento de uma linguagem apropriada para a solução das 

situações e aos esquemas que serão desenvolvidos durante o processo para o encontro de tais 

soluções. Viabilizando, desse modo, uma contínua e progressiva busca pelo domínio de um 

campo conceitual. 

Através da ABP, os estudantes são instigados a explorar um problema significativo 

do mundo real (LARMER; ROSS; MERGENDOLLER, 2009), e a procurar soluções, pois 

geralmente é solicitado um resultado prático. Sendo essa uma das grandes possibilidades para 

que os estudantes interfiram, interajam e desenvolvam soluções para o mundo fora da sala de 

aula (COOK; WEAVING; GORDON, 2012), permitindo que os estudantes confrontem as 

questões e os problemas que consideram significativos, determinando como abordá-los e agindo 

cooperativamente em busca de soluções. 

Dessa forma, o professor oferece aos alunos o projeto como peça central da 

abordagem metodológica, diferentemente das abordagens mais tradicionais, onde o projeto 
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acaba se tornando uma atividade elaborada após o estudo de determinado tema. O projeto passa 

então a assumir uma roupagem totalmente diferente: é a partir dele que são solicitadas 

necessidades para gerar os conceitos, os quais se pretende aprofundar, o que assumimos aqui 

como sendo a definição de tema gerador. 

Ao proporcionar analogias com a aprendizagem do dia a dia, demonstra-se o fato 

de a aprendizagem ser contextualizada, de que as situações enfrentadas naquele momento fazem 

parte do espectro de situações já vivenciadas pelo estudante, de tal modo que é permitido dizer 

que aquelas situações são problemas complexos, que demandam a criação de esquemas, a 

filiação e a ruptura de estruturas e ferramentas cognitivas. Múltiplas fontes de informação, bem 

como quaisquer outros recursos que os estudantes possuem, serão também extensamente 

utilizados durante o processo de aprendizagem. 

Paralelamente à metodologia da ABP, o professor deve utilizar a sua experiência e 

conhecimentos para, em conjunto com a ABP, utilizar métodos diferenciados e/ou tradicionais 

de exploração do conteúdo; pois, segundo Markham (2008), a ABP não tem como objetivo 

principal a exclusão de métodos e práticas; mas sim, a elaboração de um todo integrado que 

ofereça aos estudantes uma experiência completa entre conteúdo, habilidades e oportunidades 

de evolução acadêmica. 

Visando aumentar substancialmente a gama de situações e de soluções para que os 

problemas sejam significativos e que, dessa forma, o distanciamento entre o que para 

Blumenfeld (1991) é visto como um grande empecilho à relação de apropriação dos estudantes 

quanto ao conteúdo, pois “os estudantes têm poucas oportunidades de aplicar o conhecimento 

adquirido de formas distintas, como observar e resolver problemas reais, ou usar o 

conhecimento para criar artefatos”. 

A ABP é conhecida por oferecer aos estudantes as ferramentas para o 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos valorizados, conforme Ribeiro e Mizukami 

(2004) sendo, segundo Bender (2014, p.15): 

A ABP pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e realistas, baseados 

em uma questão, tarefa, ou problema altamente motivador e envolvente, para ensinar 

conteúdos acadêmicos aos alunos no contexto do trabalho cooperativo para a 

resolução de problemas. 

Segundo Larmer et al. (2009), ao guiar o estudante através de uma questão central, 

a ABP proporciona um conjunto de tarefas, experiências de aprendizagem, diferentes buscas 

para a solução de um problema ou ainda instiga o estudante, quando se depara com um desafio. 

Regularmente, o foco da ABP é na criação de produtos/artefatos físicos, porém, isto não é regra 
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fixa. A presente proposta procura envolver outras situações que desafiam intelectualmente o 

estudante, visando gerar produtos/artefatos focados na pesquisa, leitura, escrita, discussão e 

apresentação oral. 

Os produtos desenvolvidos durante um projeto são tão versáteis quanto qualquer 

coisa de que o projeto necessite, dada a expectativa de que estes produtos, não só representem, 

mas também sejam úteis frente a situações cotidianas (GRANT, 2002). 

Larmer et al. (2009) cita que quando os estudantes são conduzidos através do 

currículo escolar por uma questão significativa, que seja tangível ao cotidiano do estudante face 

os problemas do mundo real, como por exemplo as implicações do estudo de acústica. 

Antecipadamente, ao momento em que os estudantes possam, de fato, apropriar-se 

dessa situação e de sua solução, eles precisam interagir com os outros estudantes, investigando 

as questões levantadas, aprendendo conteúdos e habilidades para desenvolver uma resposta ou 

solução. Não somente isto, mas também precisam organizar uma forma de explicitar esses 

novos conhecimentos aos seus colegas e a outras pessoas. 

Esse processo desperta no estudante uma forte necessidade de compreensão e 

conhecimento acerca da situação explorada. Essa é a chave da ABP para aumentar a motivação 

dos estudantes, oferecendo a necessidade real de exercer domínio sobre esta situação, além de 

simplesmente mecanizar o estudo a fim de obter uma nota satisfatória. 

Markham et al. (2008) destacam que, dado o avanço no campo das pesquisas em 

neurociências e em psicologia cognitivista, foi possível compreender melhor os modelos 

cognitivos e comportamentais de aprendizagem. Graças a estes avanços pode evidenciar-se que 

cognição, ação e contextos de aprendizagem estão inseparavelmente relacionados. Hoje 

sabemos que a aprendizagem é, em parte, uma atividade social; ela ocorre em um contexto de 

cultura, comunidade e de experiências anteriores” (MARKHAM, 2008 p.17). 
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Figura 1 — Elementos Essenciais da ABP. 

 

Fonte: Mergendoller (2015) 

Na Figura 1, são destacados os elementos primordiais da ABP, definidos conforme 

Boss et al. (2013) como: 

1. Ter conteúdo relevante: em seu cerne o foco do projeto é promover situações que 

permitam a aprendizagem, desenvolvendo conhecimentos e habilidades importantes. Derivados 

de normas e conceitos-chave da disciplina.  

2. Promover as competências para o século XXI: os estudantes necessitam de 

competências importantes como a resolução de problemas, o pensamento crítico, a colaboração 

e o domínio de diferentes formas de comunicação para o mundo de hoje. 

3. Espírito investigativo: o envolvimento dos estudantes em um processo que os 

leve a fazer questionamentos e ao desenvolvimento de repostas que satisfaçam a curiosidade e 

a motivação. 

4. Foco e organização em torno de questões direcionadoras: o projeto foca na 

exploração de uma questão aberta pelos estudantes, estimulando aprendizado mais 

aprofundado, visando enriquecer a capacidade argumentativa frente a desafios e problemas. 

5. Gerar a necessidade de conhecer: a entrega de um produto/artefato por parte dos 

estudantes, ao final de um período, faz com que sintam a necessidade de dominar o assunto, 
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compreendendo conceitos e não somente aplicando, mas também, explicitando as suas 

habilidades. 

6. Oportunizar a escolha e a autonomia dos estudantes: ao aprenderem a trabalhar 

de forma independentemente e assumindo riscos quando solicitados a fazer escolhas e mostrar 

a sua voz. 

7. Oportunizar a revisão e reflexão: os estudantes usam os momentos de feedbacks 

para incrementar, alterar e/ou reestruturar seus projetos, com o intuito de aprimorar a qualidade 

dos produtos/artefatos no qual estão trabalhando. 

8. Apresentar para o público: os estudantes apresentam o seu trabalho para a 

comunidade acadêmica e em geral. 

O professor, diferentemente do protagonismo explícito de uma aula expositiva, 

passa a ser problematizador e orientador das relações dos estudantes com o projeto em 

desenvolvimento. Para Mergendoller et al. (2006) a ABP leva o professor a um perfil de 

administrador do processo e moderador das interações em sala de aula e fora dela, já que a 

abordagem ultrapassa os limites da sala de aula.  

Na ABP, o professor propõe um tema que possa ser instigante e norteador da ação 

e do contato com novas situações referentes ao estudo abordado, enriquecendo o campo 

conceitual dos estudantes. Um dos objetivos da ABP é desenvolver a autogestão dos estudantes, 

onde cabe ao professor, através de um processo de planejamento criterioso e da gestão de 

atividades que visam o futuro, investindo na preparação e no planejamento destas atividades 

(BOSS E KRAUSS, 2007).  

O professor, em seguida, dá a autonomia aos estudantes para que os esforços sejam 

concentrados na experiência de aprendizagem. Nesse momento, o professor passa a ser um 

mediador, facilitador e guia deste processo. 

Markham et al. (2008, p. 115-116) destacam uma lista de tarefas essenciais ao 

professor, para que assuma, o papel principal, no gerenciamento geral do projeto: 

1. Oriente: reforce continuamente as metas do projeto, regularmente traga o foco 

dos estudantes tanto ao projeto quanto à questão orientadora. “Comunique as próximas etapas 

para ajudar os estudantes a permanecer na tarefa e lembre-os que, para aprender com 

profundidade, é preciso tempo e paciência.” 
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2. Agrupe: uma característica da ABP é a cooperação, agrupar os estudantes de 

modo adequado faz parte do planejamento e do gerenciamento do projeto. 

3. Organize: cabe ao professor a responsabilidade de definir e exigir o cumprimento 

de prazos, diariamente, pelo recolhimento de produtos/artefatos durante o andamento do projeto 

e pela provisão do retorno necessário para manter os alunos focados e encaminhados ao êxito 

na conclusão do projeto. 

4. Esclareça: as múltiplas tarefas e tomadas de decisões durante um projeto 

certamente acarretarão uma série de dúvidas sobre o que fazer depois ou o que é importante 

saber em um dado momento do projeto. Dirija os esforços dos estudantes de forma clara. 

5. Monitore e regule: projetos exigem que os estudantes se movimentem na sala de 

aula, trabalhem de forma independente e às vezes saiam da área da escola para fazer pesquisa. 

É necessário dedicar-se a esse momento de autonomia e orientar para este modo de trabalho 

mais autônomo. Gerenciamento do tempo, do cumprimento de prazos e da utilização de 

recursos durante o andamento de um projeto devem ser orientados até o ponto em que os 

estudantes sejam capazes de fazer isto sozinhos. Auxiliá-los com planilhas de metas diárias e 

prazos de gerenciamento de tempo é papel importante durante um projeto. 

6. Gerencie: o fluxo de trabalho requer gerenciamento até que os estudantes 

compreendam e sejam capazes de executar tais movimentos sozinhos. Verificar e acompanhar 

constantemente o andamento do projeto e atentar para áreas onde os estudantes sintam-se 

deficientes é fundamental para um bom andamento. Se necessário utilize algum recurso (aulas 

rápidas, materiais impressos e fontes usuais de informação), para promover o conteúdo 

necessário. 

7. Avalie: o sucesso do projeto e o reconhecimento do que foi aprendido, 

juntamente com os estudantes, o resultado do projeto e as lacunas que podem ser exploradas 

devem ser discutidas e revistas em grupo. 

Desse modo, é importante que o professor possa antecipar-se aos diversos papéis 

que irá desempenhar como administrador das situações e do projeto em sala de aula. Torna-se 

evidente que o professor deve, segundo Markham et al. (2008), compartilhar os objetivos do 

projeto com os estudantes, permitindo que seja refinado em conjunto, visando maximizar o 

engajamento e o foco dos estudantes quanto ao êxito do projeto. Da mesma forma Markham et 

al. (2008) também destacam o uso de ferramentas para a solução de problemas como listas do 
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que os estudantes sabem/precisam saber, diários de aprendizagem e registros das situações 

exploradas. 

2.3.1 Desenvolvimento de Projetos no Ensino de Biologia 

A utilização de diversas estratégias de ensino, sobretudo, a metodologia de projetos 

nas escolas implica mudanças na ação docente, pois estabelece uma proposta que tenha como 

objetivo a aprendizagem significativa, de acordo com os interesses dos discentes e articuladas 

com problemas reais da sociedade (BEHRENS, 2014). A metodologia de projetos aponta para 

um docente mais reflexivo, com uma perspectiva pedagógica baseada na produção coletiva. 

Assim, contribui de forma eficaz para a aprendizagem dos alunos, pois organizam os 

conhecimentos e estabelecem relações de acordo com suas experiências (BIANCH; MELO, 

2009). A aprendizagem centrada no estudante possibilita a abordagem dos conteúdos, de forma 

dinâmica visando à ampliação das informações o que resulta em melhor desempenho acadêmico 

(BENDER, 2014).  

Segundo Santos e Jacobi (2011), os projetos escolares também funcionam como 

uma maneira de organizar as atividades pedagógicas promovendo a autonomia do docente em 

sala de aula, e a integração entre os sujeitos, os saberes e os métodos de ensino. Desta forma, o 

educador deixa de acompanhar um currículo “engessado” que é frequente nas escolas, fazendo 

a inserção de temáticas e situações problemáticas, de modo que os discentes se envolvam na 

pesquisa, tornando o processo de ensino ativo e significativo (OLIVEIRA; MOURA, 2005; 

MATOS, 2009).  

No entanto, muitos docentes consideram o desenvolvimento de projetos como uma 

regra a ser seguida, ou algo pronto a ser executado. Porém, para que ocorra um trabalho 

proveitoso, é fundamental que todo delineamento, investigação e escolha das temáticas sejam 

definidos em conjunto, pelos próprios educadores, alunos e comunidade escolar (AMARAL; 

CARNIATTO, 2011). Quando as temáticas de investigação a serem trabalhadas e discutidas 

surgem inicialmente por parte dos discentes, garante a autonomia em abordar temas de acordo 

com seus interesses e necessidades (MARTINS; AMARAL, 2005).  

Na mesma perspectiva, os Projetos de Aprendizagem podem ser utilizados para 

diminuir a indisciplina em sala de aula, visto que esta metodologia pode ser viabilizada como 

causas internas, principalmente devido às metodologias de ensino inadequadas empregadas nas 

aulas. Com base no exposto, percebe-se a importância em participar de atividades escolares que 
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a individualidade é valorizada e respeitada, pois contribui para o estímulo à frequência escolar 

e à participação ativa na construção do conhecimento (RAMOS, 2015).  

Adicionalmente, o ensino através de projetos promove a interdisciplinaridade entre 

as diversas áreas do conhecimento a partir de especialidades diferentes, permite o confronto de 

ideias e concepções, contribui para a formação integral dos estudantes e facilita a aprendizagem 

(AMARAL; CARNIATTO, 2011; NOGUEIRA, 2001). Além disso, favorece uma articulação 

entre o ensino e a pesquisa, promove uma discussão coletiva crítica e reflexiva da realidade 

(BEHRENS, 2014; SANTOS; ROYER; DEMIZU, 2017).  

Em relação ao mencionado anteriormente, segundo Gonçalves e Comaru (2014), 

uma das práticas mais comuns relacionados aos projetos é o desenvolvimento das feiras 

científicas, que quando apresentam o apoio metodológico a pedagogia de Projetos, são capazes 

de instigar a criatividade, oportunizando aos estudantes a produção de conhecimentos. De modo 

que as informações e saberes científicos devem estar voltados para a realidade educacional dos 

alunos, uma vez que é fundamental para a formação de sujeitos críticos, capazes de 

compreender e intervir no contexto social em que vive.  

Na metodologia de projetos, a avaliação da aprendizagem ocorre de forma contínua 

e gradual, em todas as etapas o educador estabelece critérios adequados para analisar os 

resultados das atividades individuais e coletivas. Analisa-se também o empenho e dedicação 

dos alunos no decorrer de todo o projeto (BEHRENS, 2014; CIPOLLA, 2016). 

Os projetos desenvolvidos na disciplina de Biologia abordam temáticas atuais de 

acordo com a realidade da escola e dos educandos com dimensão para toda comunidade. Na 

área ambiental contribuem para que os estudantes desenvolvam a capacidade de preservar o 

ambiente e busquem soluções para os problemas socioambientais locais, visando as melhores 

condições de vida (SANTOS; JACOBI, 2011).  

A abordagem da Ecologia através dos projetos possibilita aos indivíduos 

compreender as inter-relações que existem entre todas as espécies, deste modo os educadores 

têm a responsabilidade de auxiliar os discentes a estabelecerem uma visão ampla sobre as 

questões ambientais e a preservação do meio (COUTINHO; REZENDE; ARAÚJO, 2012).  

Já na área da botânica, a metodologia de projetos é importante pois, proporciona 

uma aproximação dos conteúdos com o cotidiano dos alunos, desenvolve novas estratégias para 

aquisição do conhecimento científico e ainda facilita a interação dos estudantes nas atividades 

propostas (ROMANO; PONTES, 2016).  
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Na mesma perspectiva, são utilizados em ações voltadas para o uso racional da 

água, promove a sensibilização dos sujeitos no sentido diminuir o consumo e os elevados 

números de doenças resultantes de vinculação hídrica. Ao relacionar as disciplinas curriculares 

obrigatórias com estas atividades, os indivíduos se envolvem de modo direto e constante em 

situações do cotidiano (SANTOS JÚNIOR et al., 2013).  

No que se refere a abordagem da Biotecnologia no ensino médio, as informações 

são limitadas, devido a falta de saberes específicos e atualização dos docentes nos conteúdos 

da área. Assim, os projetos mostram-se como metodologia eficaz no sentido de ampliar os 

conhecimentos visto que esta disciplina é apresentada de diversos modos, com ênfase nos 

benefícios e malefícios, que são desconhecidos da sociedade (PINHEIRO; PANTOJA; 

VANDERLEY, 2017).  

A zoologia pode ser trabalhada também através dos projetos, os alunos têm contato 

diretamente com os animais e percebem o quanto estão interligados com os elementos da 

natureza. Ao abordar o grupo das aranhas, os estudantes obtêm informações relevantes sobre as 

características gerais, a importância ecológica, médica e biológica (CARDOSO et al., 2013).  

Desta maneira, o desenvolvimento de projetos que contemple duas ou mais 

disciplinas podem ser utilizados como estratégia viável nas práticas pedagógicas. Deste modo, 

os projetos interdisciplinares entre Biologia e Química estabelece a contextualização dos 

conhecimentos, aumenta o interesse dos alunos nos determinados conteúdos e promove 

mudanças nas concepções dos discentes, sobretudo nas temáticas, alimentação, tabagismo e 

alcoolismo (MARTINS; AMARAL, 2005). 

2.3.2 Dificuldades no Desenvolvimento dos Projetos de Aprendizagem 

Muitos fatores contribuem para que os docentes tenham dificuldades em trabalhar 

e desenvolver projetos nas aulas, como: falta de apoio pedagógico, condições ruins de trabalho, 

quantidades elevadas de estudantes por turma, muitas atividades a serem realizadas em pouco 

tempo e recursos didáticos insuficientes (AMARAL; CARNIATTO, 2011).  

Segundo Strohschoen et al., (2016), apesar dos Projetos de Aprendizagem 

despertarem nos alunos o senso crítico e a capacidade de argumentação, muitos apresentam 

dificuldades na definição das temáticas, no prosseguimento e sobretudo, a dependência do 

docente na concretização destas atividades.  

Ressalta-se que uma adequada infraestrutura nas escolas, assim como recursos e 

equipamentos escolares suficientes e a utilização de ferramentas tecnológicas inovadoras são 
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facilitadores para o processo de ensino aprendizagem. Condições favoráveis tanto para os 

educandos e educadores permite melhor assimilação e dinamização dos conteúdos lecionados 

em sala de aula (MEDEIROS et al., 2017).  

Nessa abordagem, verifica a importância da função do professor em desenvolver 

novos métodos de ensino para ampliar os conhecimentos e saberes. Além de proporcionar aos 

estudantes o acesso ao conhecimento, prepará-los para as principais dificuldades 

contemporâneas, bem como criar um espaço de articulação no qual os discentes exercitem 

constantemente a construção ativa de seus processos de aprendizagem (SEGURA; KALHIL, 

2015).  

No entanto, para viabilizar esta metodologia de ensino no ambiente escolar, é 

fundamental a superação destas dificuldades, de tal modo que muitas poderiam ser amenizadas 

através da participação de cursos de formação continuada para os docentes (AMARAL; 

CARNIATTO, 2011). 

2.4 Uso das TDICs na Aprendizagem baseada em projetos 

Se o uso da ABP como metodologia ativa nas práticas das salas de aula já é 

transformador, com a utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs), incluindo os dispositivos móveis, tanto o ensino quanto o aprendizado se 

potencializam. O uso das TDICs e os dispositivos móveis quando usados como ferramentas 

incrementam os projetos desenvolvidos, a partir da metodologia ABP. Isto significa que alunos 

e professores, passam a usufruir dos benefícios das ferramentas tecnológicas e móveis, de 

maneira consciente e supervisionada, nas diversas fases dos projetos, na construção do 

conhecimento, assim como no desenvolvimento das competências e habilidades. No sentido de 

potencializar a aprendizagem, Valente (2003), ressalta que: 

[...] na abordagem Construcionista onde o computador é usado como ferramenta, cria-

se a possibilidade de enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno, interagindo 

com objetos desse ambiente, tem chance de construir seu conhecimento, uma vez que 

ele exerce o papel de quem ensina o computador, também por meio de um software, 

possibilitando que as suas ideias sejam explicitadas, testadas e depuradas. 

(TERÇARIOL, 2003, p. 70). 

As TDICs e os dispositivos móveis, portanto, agem aqui, como ferramentas aliadas 

à Aprendizagem Baseadas em Projetos (ABP), em especial, no curso técnico de Informática, 

uma vez que neste curso, o smartphone é ferramenta de estudos. Isto se deve ao fato de o curso 

possuir componentes curriculares, como, por exemplo, a disciplina “Técnicas de Programação 

Móvel” (TPM), na qual se propõe o uso dos smartphones para a criação de aplicativos durante 
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o curso, como ferramenta de trabalho, por meio das linguagens de programação mobile. No 

mundo globalizado não se pode ignorar a presença da tecnologia móvel na vida pessoal e 

profissional dos indivíduos. Por outro lado, a presença dos smartphones em uma sala de aula 

vem provocando inquietações há alguns anos. 

Ainda que a era digital aponte para uma geração digital e conectada, as TDICs, de 

um modo geral, têm papel relevante na revolução dos paradigmas convencionais do ensino, 

visto que, ignorar essas tecnologias, significa também assumir um papel arcaico e defasado. A 

respeito da mudança dos moldes convencionais e do consequente uso das novas tecnologias, 

Moran (2018, p. 4) alerta que: 

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e alunos. 

Caso contrário conseguiremos dar um verniz de modernidade, sem mexer no 

essencial. A Internet é um novo meio de comunicação, ainda incipiente, mas que pode 

ajudar-nos a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais de ensinar e de 

aprender. 

O cenário atual sinaliza que convivemos em um mundo cada vez mais articulado 

com as tecnologias, o que impulsiona mudanças nos comportamentos sociais e de 

aprendizagem. Vive-se em uma sociedade em rede, conectada, com fácil acesso à informação 

imediata, que influencia o meio de se comunicar e faz com que surjam novas possibilidades de 

obter dados e novos conhecimentos. Envolver o discente, de uma forma mais atrativa e provocar 

nele a autonomia para que ele possa contribuir com o seu próprio aprendizado, nesse contexto, 

de forma protagonista e colaborativa faz os docentes refletirem sobre a possibilidade de 

utilizarem na sala de aula, novos meios metodológicos articulados ao uso das TDICs, inclusive, 

os móveis, em busca de práticas mais efetivas, contextualizadas e inclusivas. A ABP, torna-se 

assim, uma metodologia que contribui para a aproximação entre o aprender e o fazer, 

possibilitando, por meio dessa integração um aprendizado mais prazeroso e motivador.  

De acordo com Paulo Freire (2011) o ensinar não pode estar atrelado à transferência 

de informações. O aprendizado do aluno, implica significado, bem como o aprender com mais 

concretude e autonomia. O aprendizado é muito mais complexo do que uma mera informação 

obtida, por meio de dispositivos móveis ou meramente por um livro. A busca do conhecimento 

possui mais significado quando o estudante aprende com autonomia e propriedade, sendo capaz 

de refletir sobre diversas informações, o que de fato pode se tornar conhecimento. 
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O fato de a informação, a aprendizagem e o conhecimento estarem vinculados a um 

contexto de mobilidade e ubiquidade potencializa ainda mais o aprender, justamente 

em função da maleabilidade do tempo e do espaço, da facilidade de acesso, da 

produção e troca de informações, do compartilhamento de experiências, ideias e a 

socialização de conhecimentos, entre outros. (SACCOL; SCHLEMMMER; 

BARBOSA, 2010, p.7). 

Nesse sentido, a facilidade de acesso às informações que estão na rede, de forma 

ubíqua, promove a troca de experiências, fortalecendo a autossuficiência e a aquisição do 

aprendizado. Trazer esses conceitos de autonomia não isenta os docentes de sua função de 

instigar nos discentes, o desenvolvimento de suas competências, de maneira adequada, revendo 

suas práticas e metodologias para um acompanhamento dos avanços. O uso da tecnologia é 

citado por Lévy (2014), como algo que não veio para solucionar tudo, uma vez que o indivíduo 

precisa identificar significado nas informações que busca na rede, identificando o que de fato 

significativo e, posteriormente construir conhecimento. Dessa forma, a percepção do que é 

aprendizado vai muito além da obtenção de informações. 

Aprender em processos de mobilidade e ubiquidade implica abrir-se às 

potencialidades que essas tecnologias oferecem. Envolve aguçar o senso de 

observação do entorno para perceber tais possibilidades, ser autônomo e autor do seu 

processo de aprender. Abrange ainda explorar, experimentar, relacionar, deixar-se 

provocar pelo meio, agindo e interagindo com ele, realizando aproximações e 

distanciamentos necessários para a significação. (SACCOL; SCHLEMMMER; 

BARBOSA, 2010, p. 87). 

Os indivíduos demonstram autonomia quando acessam a informação em qualquer 

momento e muitas vezes durante o trabalho, acessando uma notícia, ou em uma academia. 

Assim, a ubiquidade faz parte desse processo em que o indivíduo tem a oportunidade de ter 

acesso a todo o tipo de informações, mesmo fazendo outras tarefas. Desse modo, ele se torna 

um cidadão conectado a esse universo de informações e estas só se tornarão significativas e 

favoráveis à construção de novos conhecimentos, se houver reflexão e um propósito para tal. O 

docente torna-se nessa dinâmica um mediador, uma vez que ele não é o único que detém a 

informação. O professor aqui exerce: 

[...] papel de coparticipante, explorador, investigador, instigador e problematizador, 

além de orientar e auxiliar o aluno a articular informações para produzir conhecimento 

e a estabelecer relações entre o feedback de suas ações e os objetivos. (SACCOL; 

SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 87). 

Ainda que não se tenha todas as respostas a respeito do uso das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem, fica claro o papel essencial do professor na pesquisa, 

investigação, bem como na busca de novos métodos que abranjam as TDICs e tecnologias 

móveis nas práticas pedagógicas. 
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Dessa forma as tecnologias móveis podem estar relacionadas ao desenvolvimento de 

metodologias e práticas que contribuam tanto para uma aprendizagem individualizada 

quanto podem estar vinculadas a metodologias e práticas que promovam o 

desenvolvimento da colaboração e da cooperação entre os sujeitos. (SACCOL; 

SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 65). 

A respeito dessa construção metodológica, Freire enfatiza a importância de o 

professor desafiar o aluno e construir com ele as práticas pedagógicas. “A tarefa coerente do 

educador que pensa certo é, exercendo como ser humano a irrecusável prática de inteligir, 

desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do 

que vem sendo comunicado.” (FREIRE, 2014, p. 17) Estando o educador atento a esses 

desafios, consequentemente, pode-se dar conta que a informação transita pela conexão desses 

dispositivos em uma trajetória de ação ativa que pode produzir a assimilação dessa informação, 

transformando-a em conhecimento. 

Assim, o fato de o acesso à rede ser ubíquo, faz a informação estar disponível em 

qualquer hora e em qualquer lugar, de modo que os usuários nem percebam que são capazes de 

produzir conhecimento, por meio desses acessos. Isto não significa que constroem 

conhecimento à medida que acessam a rede, e sim, que há possibilidades para tal construção. 

Dessa forma, a tecnologia, no caso a móvel, passa a ter um papel importante na construção do 

conhecimento, em especial, por ser ubíqua, possibilitando uma extensão da sala de aula, pois 

os estudantes podem dar continuidade aos seus estudos, em qualquer momento e em qualquer 

lugar. 

[...] papel de coparticipante, explorador, investigador, instigador e problematizador, 

além de orientar e auxiliar o aluno a articular informações para produzir conhecimento 

e a estabelecer relações entre o feedback de suas ações e os objetivos. (SACCOL; 

SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 87). 

Uma vez que, essas tecnologias fazem parte do universo educacional, o docente 

pode utilizá-las como aliadas no processo de ensino e aprendizagem, incluindo as inúmeras 

ferramentas tecnológicas, que têm como suporte o smartphone e que poderão ser um apoio para 

as metodologias, possibilitando um aprendizado mais dinâmico. 

A respeito das diferentes dinâmicas que podem ser usadas nas práticas, os nativos 

digitais costumam se envolver mais com as ferramentas tecnológicas, por ser uma geração 

envolvida com o mundo das tecnologias digitais. São indivíduos multitarefas que precisam de 

estratégias mais diversificadas para que possam aprender. Dessa maneira, a tecnologia móvel, 

por “formar redes virtuais e reais entre pessoas, objetos, situações ou eventos, de forma que se 

possa apoiar uma aprendizagem contínua, contextualizada e significativa para o aprendiz” 
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(SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 28), passa a ser uma realidade no acesso à 

informação, constituindo-se uma ferramenta de comunicação efetiva entre os discentes. 

As mudanças em sala de aula são inevitáveis com todo esse aparato tecnológico, 

demandado novas metodologias. Dessa maneira, a ABP, por favorecer um trabalho em diversos 

âmbitos, dentro e fora da sala de aula, contribui de diversas formas para o processo de 

desenvolvimento cognitivo, por meio das tecnologias digitais. A respeito disso, é importante 

ressaltar que: 

[...] algumas metodologias e práticas pedagógicas podem ser adotadas dentro de um 

espaço físico definido (sala de formação ou capacitação), e outras (em sua maioria), 

em contextos de mobilidade. Isso promove a combinação de metodologias e práticas, 

pois, em um processo formativo ou de capacitação que envolva maior carga horária, 

provavelmente haverá combinação de diferentes tipos de tecnologias digitais, bem 

como de diferentes modalidades educacionais, de modo que nem sempre todas as 

atividades ocorrerão em contexto de mobilidade. (SACCOL; SCHLEMMMER; 

BARBOSA, 2010, p. 74). 

Trabalhar com projetos, em particular com ABP, produz um ambiente propício para 

que o discente aprenda fazendo, permitindo a ele, constatar o significado do seu aprendizado e 

aplicar as competências adquiridas em componentes curriculares. Nessa dinâmica, vivencia o 

ambiente que futuramente trabalhará, desenvolvendo o processo formativo com significado, a 

partir dos conteúdos que obteve no curso Técnico de Informática. 

Vale destacar ainda que, o desenvolvimento de projetos permite que os estudantes 

também possam aplicar outras habilidades pessoais que são importantes para o mundo 

empresarial, como trabalhar com imprevistos, trabalhar em equipe, intermediar conflitos, 

delegar funções, confiança, diálogo, percepções que não podem ser encontradas em uma 

máquina ou computador, por mais evoluídos que sejam, pois, são características típicas de seres 

humanos. 

Sendo assim, a ABP passa a ser uma metodologia que se fortalece com o uso das 

TDICs e tecnologias móveis, pois, por meio desses recursos os discentes passam a gerir suas 

próprias atividades com autonomia e autoria em etapas colaborativas, ampliando ainda mais o 

processo de aprendizagem, cuja maior vantagem está justamente na mobilidade que “permite 

ao participante decidir quando, onde e de que forma ele vai se engajar em um processo de 

formação e capacitação” (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 66). 

Trata-se de um indivíduo que aprende, conforme seu interesse e dita seu ritmo. Um 
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indivíduo que tem um conhecimento prévio sobre tecnologias por pertencer à geração de 

nativos digitais, cujo conhecimento, tem de ser levado em conta pelo docente. Daí a importância 

de realizar pesquisas diagnósticas que possibilitam que o docente conheça melhor seus alunos, 

otimizando assim a construção de melhores metodologias, de acordo com o que apontam as 

pesquisas. Com a APB, aprender a aprender é algo complexo, que provoca nos indivíduos, a 

interatividade entre o grupo, a colaboração e a cooperação e, portanto, o uso das tecnologias 

móveis para o aprendizado auxilia nas compreensões, tanto teóricas, como práticas. 

[...] além da mobilidade, há a localização, a interoperabilidade, a continuidade, a 

percepção da situação, a consciência social, a adaptabilidade e a acessibilidade. A 

autonomia, a autoria e a disponibilidade para desenvolver trabalho colaborativo e 

cooperativo são potencializadas e valorizadas, ampliando a responsabilidade do 

sujeito por seu processo de aprendizagem. (SACCOL; SCHLEMMMER; 

BARBOSA, 2010, p. 66). 

A ABP provoca interesse nos aprendizes em desenvolver um projeto, por meio de 

etapas individuais e/ou coletivas, construindo um aprendizado com suas próprias criações e 

vivências percebidas durante o processo de desenvolvimento deste. Nesse processo, o professor 

é um mediador que propicia a construção do conhecimento, por meio de conteúdo, argumentos 

e reflexões, mas também intermedeia as interações sociais causadas no desenrolar dos projetos. 

2.5. Metabolismo energético e o ensino de Biologia 

O ensino de Ciências deve buscar promover a formação de estudantes autônomos, 

críticos e participativos, capazes de tomar decisões responsáveis e sustentáveis em questões 

relacionadas à Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (SÁ et al., 2015). 

Nesse sentido, o desafio que se impõe à Biologia é o de criar condições que 

possibilitem a formação de indivíduos com conhecimento biológico sólido e raciocínio crítico, 

capaz de participar ativamente de debates contemporâneos que exigem conceitos da Biologia 

(BRASIL, 2006).  

Dentre os conteúdos abordados pela Biologia no ensino médio, encontramos o 

metabolismo energético. Esse conteúdo, essencial na compreensão de processos vitais e 

biotecnológicos, muitas vezes acaba se tornando tedioso e pouco atrativo para os estudantes por 

apresentar conceitos abstratos, que exigem a compreensão e a correlação de conceitos 

biológicos, químicos e físicos, que são pouco contextualizados com a realidade desses 

educandos (SÁ et al., 2015; VASCONCELOS; BONELLI, 2008). 

A Biologia, assim como as demais áreas das Ciências Naturais, vem sendo alvo de 

diversas críticas, principalmente no que se refere ao fato de que, muitas vezes, pratica-se um 
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ensino abstrato e vazio de significado que acaba por privilegiar a memorização de nomes, regras 

e leis (MERÇON, 2015).  

Este modelo de ensino descontextualizado, com foco apenas no conteúdo, tem se 

tornado insuficiente na construção de um conhecimento significativo que permita a interação 

do indivíduo de forma crítica com o mundo social (MUNIZ et al., 2012). Para Sarmento et al. 

(2013), o ensino de ciências deve ser capaz de ampliar a compreensão do estudante sobre a 

realidade, fornecendo subsídios necessários para que os estudantes se apropriem dos 

conhecimentos científicos de modo a utilizá-los em suas decisões e intervenções no mundo que 

os cercam. A demanda por um modelo de ensino que busque a superação de modelos 

tradicionais tem sido uma prática vigente nas pesquisas sobre educação.  

Nos trabalhos sobre o ensino de ciências, é possível encontrar diversos argumentos 

favoráveis a respeito da utilização de metodologias capazes de aproximar o conhecimento 

científico do cotidiano e das experiências vivenciadas pelos educandos, contextualizando os 

conteúdos com as questões sócio científicas (SENA; ROCHA, 2014; SARMENTO et al., 2013).  

De acordo com Muniz et al. (2012), na educação científica, a contextualização e o 

estímulo às atividades em grupo podem facilitar a aprendizagem de conteúdos abstratos e de 

difícil assimilação, que demandem a mobilização de conceitos de mais de uma área do 

conhecimento e que sejam exigentes em relação à cognição dos educandos, como é o caso do 

metabolismo energético.  

O metabolismo energético é um dos mais importantes assuntos na Biologia, na 

medida em que diz respeito a processos químicos essenciais na manutenção e funcionamento 

de um organismo vivo. Além do fato que, noções sobre metabolismo energético são 

indispensáveis para a compreensão de processos biotecnológicos presentes no cotidiano dos 

estudantes, como os fenômenos de transformação de energia envolvidos na produção de 

alimentos, na produção de energia limpa, na conservação da natureza e minimização de 

impactos ambientais, entre outros (SÁ et al., 2015; SARMENTO et al., 2013).  

Contudo, esse conteúdo é considerado como um dos mais difíceis para a 

compreensão dos estudantes, uma vez que, apresenta conceitos complexos, que engloba: um 

grande número de reações químicas e moléculas. O alto nível de abstração, associada à 

nomenclatura específica são fatores que dificultam a compreensão do conteúdo, tornando-o 

muitas vezes tedioso e pouco significativo para os educandos (SILVA TRAZZI; OLIVEIRA, 

2016; GOMES; MESSEDER, 2014; SARMENTO, 2013; ROSE, 2011).  
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Para facilitar a compreensão de conteúdos abstratos, de difícil assimilação e pouco 

contextualizados, como os encontrados no conteúdo referente ao metabolismo energético, 

diversos estudos vêm sendo realizados com o intuito de produzir, aplicar e investigar recursos 

didáticos capazes de auxiliar na prática pedagógica e nos processos de ensino-aprendizagem. 
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3 Objetivo 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que, por meio de novas e antigas práticas de 

Biologia reformuladas, é possível os alunos do Ensino Médio aprendam Nutrição e Bioquímica 

de uma maneira mais eficaz e prazerosa.  

3.2. Objetivos Específicos 

• Aplicar os conhecimentos de metabolismo energético adquiridos na escola no dia a dia 

dos alunos.  

• Estimular os alunos na relação do conhecimento científico com a realidade. 

• Desenvolver uma sequência didática que possibilite aos alunos, o aprendizado de 

metabolismo energético e a produzir alimentos saudáveis. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Tipologia da Pesquisa 

A presente pesquisa teve uma abordagem quanti-qualitativa, na qual ocorre a 

quantificação por meio dos programas Excel® e IRAMUTEQ. Além de qualitativa por meio da 

análise de conteúdo baseada em Bardin (2016). 

 Inicialmente, foi realizada ampla pesquisa bibliográfica para fundamentação das 

atividades teóricas e práticas, ou seja, propor um referencial teórico que facilitasse a aplicação 

de técnicas diferenciadas de ensino e uma pesquisa com caráter investigativo. Isso nos levou a 

construção de sequência didática sobre nutrição e metabolismo energético. 

Trata-se de uma pesquisa com objetivo descritivo que investiga fenômenos 

educacionais, que consistem em demonstrar que, por meio de novas e antigas práticas de 

Biologia reformuladas, é possível que os alunos do Ensino Médio aprendam Nutrição e 

Bioquímica de uma maneira eficaz e prazerosa.  Baseamos nossa linha de pesquisa na 

metodologia da pesquisa interativa do tipo intervenção pedagógica, segundo Damiani (2013). 

Portanto, pusemos em prática a elaboração e execução de interferências com a finalidade de 

melhorar o processo de ensino aprendizagem. 

 

4.2 Aspectos Éticos 

A presente pesquisa foi realizada de acordo com as exigências éticas e científicas 

fundamentais, contidas na Resolução 466/2012, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres 

humanos (BRASIL, 2012), conforme parecer do CEP de nº 4.584.566 (Anexo A).  

Para tanto, o responsável pela Escola assinou o Termo de Autorização para 

realização da Pesquisa (Apêndice A), aliado ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B) apresentado pelo professor participante e o Termo de Autorização do aluno 

(Apêndice C) apresentado aos alunos e responsáveis para que fossem esclarecidos e 

autorizassem a participação nesta pesquisa. 

 

4.3 Local de Coleta e Participantes da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada com os alunos das turmas do primeiro ano do Ensino Médio 

do Colégio Militar de Fortaleza dos anos de 2019 e 2020, localizado no município de Fortaleza, 

Ceará.  

As quatro turmas de 2019 foram compostas por 86 alunos participantes, sendo 

constituídas por 45 alunos do sexo masculino e 41 alunos do sexo feminino, com idade variando 
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entre 14 e 17 anos. 

As cinco turmas de 2020 foram compostas por 134, mas somente 93 alunos 

participaram do questionário prévio, sendo 44 alunos do sexo feminino e 49 alunos do sexo 

masculino, com idade variando entre 14 e 17 anos.  

 

4.4 Metodologia para a coleta de dados 

Sendo o estudo com base em metodologias ativas, a partir da intervenção 

pedagógica, as ações foram divididas em duas etapas, a saber:  

 

  1ª Etapa: Elaboração e aplicação de atividades práticas 

O planejamento das atividades práticas está descrito no Apêndice E e os materiais 

e procedimentos dos experimentos estão no Apêndice F. 

Para as turmas do ano de 2019, foram montados experimentos de fermentação no 

Laboratório de Biologia do Colégio Militar de Fortaleza, onde os alunos realizaram a aula 

prática sobre fabricação do queijo e do pão de maneira presencial. Após a realização dessas 

atividades práticas os alunos responderam a um relatório de avaliação (Apêndice G) em casa e 

devolveram na aula seguinte.  

Para as turmas do ano de 2020, devido a pandemia da Covid-19, foram montadas 

“vídeo aulas” sobre fermentação lática, fermentação alcoólica e fotossíntese. Os vídeos aulas 

foram lançados a cada semana, sendo que o primeiro foi sobre a fotossíntese. Neste vídeo aula 

se ensina como o aluno deve montar o seu experimento em casa, sobre crescimento do feijão 

ou milho, durante o período de 21 dias, acompanhando os fatores que influenciam o processo 

de fotossíntese, principalmente usando de dois fatores primordiais, como o fornecimento de 

água e luz, para os grupos controle e o não fornecimento de água e luz para o grupo 

experimentais, sendo que foram criados quatro grupos no experimento. No grupo 1, sementes 

de feijão ou milho, o tipo de semente ficou a critério do aluno, foram enterradas em pequena 

quantidade de solo dentro de cavidades de uma caixa de ovos ou potes de iogurte, recebeu água 

e luz solar por 21 dias; no grupo 2 as sementes receberam somente a luz do sol, mas não 

receberam água, no grupo 3, as sementes foram enterradas e toda a caixa de ovos de plástico 

ou outro tipo de vasilha plástica foi coberta por papel grosso como papelão, ficou recebendo 

água durante o período de 21 dias, no grupo 4 as sementes foram enterradas e não receberam 

água e nem luz solar, pois foram cobertas também. O link para assistir o vídeo sobre fotossíntese 

é: 
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https://photos.app.goo.gl/amLeEBMF3KcCDzFN9 

O segundo vídeo aula aborda uma experimentação científica com leveduras que são 

colocadas em copos descartáveis, que serão observados pelos alunos, os diversos fatores que 

influenciam ou não no seu crescimento. Ao término deste experimento foi entregue aos alunos 

uma receita de pão de beterraba para instigar os mesmos a desenvolverem outros tipos de pães 

como de cenoura, banana, linhaça e outros.  O link para assistir o vídeo aula é esse: 

https://youtu.be/wsBI2nTyBgY 

O terceiro vídeo aula foi sobre fermentação lática, que demostra como fazer iogurte 

caseiro a partir de leite pasteurizado e iogurte natural, explicando a importância do iogurte para 

uma alimentação saudável e as etapas da fermentação lática na produção do iogurte. O vídeo 

sobre esta aula encontra-se no link:  https://drive.google.com/file/d/1aPRZFr6Zc7GeSKoO8XY-

Zg1t0yOj499/view?usp=sharing 

Foi disponibilizado um questionário sobre fermentação no Google forms, que 

deveria ser respondido após as experimentações. Neste questionário (Apêndice H) foi solicitado 

aos alunos que tirassem fotos de suas produções caseiras de pão e iogurte para ser anexadas ao 

relatório.  

Na atividade sobre a respiração celular aeróbica o procedimento adotado foi 

diferente, ou seja, ministrou-se primeiro uma aula teórica sobre este assunto, abordando as 

etapas da respiração celular aeróbica, por meio de vídeo aula no Google meet. Em seguida, foi 

solicitado aos alunos que formassem grupos de três, para produzir um vídeo aula sobre as etapas 

da respiração celular aeróbia. Cada aluno do grupo gravaria em sua casa, parte do processo e 

depois juntariam as partes, produzindo o vídeo aula da equipe, em uma aula remota, com 

duração de quinze minutos. Um dos critérios para a avaliação do vídeo aula sobre a respiração 

celular aeróbica foi a criatividade. 

Em síntese, foram aplicados questionários específicos com objetivo de avaliar as 

metodologias didáticas propostas em sala de aula, em duas situações distintas, ou seja, antes e 

depois da pandemia do COVID-19. 

 

2ª Etapa- Avaliação das aulas práticas, aplicação do questionário 

As aulas práticas dos alunos do ano 2019 foram avaliadas, por meio de um 

questionário específico, com perguntas diretas (Figura 2). As quatro turmas do ano 2019 foram 

estimuladas na produção de pão e queijo de maneira artesanal. No questionário aplicado na 

avaliação das aulas práticas empregou-se a escala hedônica estruturada de cinco pontos, 

variando de “Gostei muito a Desgostei muito”, conforme descrito por Minin (2006).  

https://drive.google.com/file/d/1aPRZFr6Zc7GeSKoO8XY-
https://drive.google.com/file/d/1aPRZFr6Zc7GeSKoO8XY-
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Figura 2 - Questionário aplicado aos alunos da turma de 2019 na avaliação das aulas práticas 

Nome completo:.............................................................................................................. 

Data:     /       / 2019                          Sexo: Masc (    )  Fem (    )              Idade: ............ 

Por favor, avalie a aula prática realizada e indique o quanto você gostou ou desgostou da mesma. 

Marque a resposta que melhor reflita seu julgamento. 

 

Aula prática sobre Fermentação: 

➢ (    ) Gostei muito. 

➢ (    ) Gostei. 

➢ (    ) Não gostei / nem desgostei. 

➢ (    ) Desgostei. 

➢ (    ) Desgostei muito. 

Comentários: ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Todas as respostas do questionário de avaliação das turmas de 2019 foram 

copiladas, e empregando o programa Iramuteq versão 0.7, foi construído gráfico de Similitude 

ilustrativo que gerou informações relevantes. Todas as respostas do questionário foram ainda 

copiladas, e empregando programa Excel® foram elaborados gráficos no formato de pizza 

ilustrativos. 

Para os alunos do ano de 2020, aplicou-se um questionário prévio (Apêndice G) 

sobre metabolismo energético, visando saber o grau de conhecimento dos alunos que iniciavam 

a parte de Bioquímica e um questionário pós-atividade (Apêndice H), com perguntas mais 

elaboradas para perceber o grau de evolução dos docentes ao longo do processo de 

aprendizagem investigativa. 

Todos os questionários dos alunos do ano de 2020 foram aplicados por meio da 

plataforma Google®, através do Google forms. O questionário prévio foi aplicado no início do 

trimestre 2020, antes dos conteúdos serem trabalhados.  

Todas as respostas dos questionários dos alunos da turma de 2020 também foram 

copiladas e empregando programa Excel® foram elaborados gráficos de pizza ilustrativos.  

Além disso, foi realizado um caderno de campo que permitiu guardar todas as 

opiniões dos alunos dos alunos de 2019 e 2020 sobre os assuntos ministrados. 
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Para fazer a análise de conteúdo (AC) foram transcritos os questionários aplicados 

e dos protocolos de observação, tanto dos vídeos aula produzidos pelos alunos como de fotos 

das experimentações realizadas pelos discentes em suas casas e relatos coletados. Segundo 

Franco (2008) o ponto de partida da AC é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), visual, 

documental ou diretamente provocada.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 As aulas práticas de fermentação 

Esse trabalho começou a ser desenvolvido no ano de 2019. Neste ano foram 

realizados pré-testes com quatro turmas do primeiro ano de do Ensino Médio onde foram 

propostas atividades práticas realizadas no laboratório de Biologia da escola, onde os alunos 

trabalharam com a produção de queijo e pão de maneira artesanal, seguindo as normas técnicas, 

para a exemplificar os processos de fermentação lática e alcoólica, respectivamente. As 

descobertas foram muitas para os alunos, mas devido ao curto tempo para realizar a prática, 

foram gastas duas aulas de 45 minutos cada, ainda se percebia que os alunos não conseguiam 

expressar de forma correta as reações de fermentações, ou seja, executaram os processos de 

fermentação, mas não conseguiam expressá-los corretamente nas equações químicas. Assim, 

foram utilizadas metodologias ativas, que despertaram o interesse dos alunos, mas que 

precisavam ser melhoradas para se tornarem mais efetivas no processo de ensino-

aprendizagem, pois não conseguiu atingir os conteúdos subsunçores ligados a reações químicas. 

Isso gerou uma aprendizagem não tão significativa. 

Segundo Ausubel (1968) na aprendizagem por recepção o que deve ser aprendido 

é apresentado ao aprendiz em sua forma final, enquanto na aprendizagem por descoberta o 

conteúdo principal a ser aprendido é descoberto pelo aprendiz. Entretanto, após a descoberta 

em si, a aprendizagem só é significativa, se o conteúdo descoberto se ligar aos conceitos 

subsunçores relevantes já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, quer por 

recepção ou por descoberta, a aprendizagem é significativa, se a nova informação se incorporar 

de forma não arbitrária a estrutura cognitiva. Como os estudantes ainda não apresentavam 

conceitos subsunçores relevantes para criar o link com os novos conhecimentos, não 

expressavam seus conhecimentos de forma plena. Os conceitos básicos foram aprendidos, 

despertaram o interesse por parte dos alunos, mas geraram uma compreensão parcial do assunto. 

Assim, como verificamos nas Figuras 3 e 4 a seguir, por meio dos gráficos de similitude e da 

nuvem de palavras, respectivamente.  

Na Figura 3 temos a análise gráfica de Similitude interligação de palavras com 

destaque nos grupos, para palavras: aula, prático, pão e fermentação. Esse gráfico foi construído 

com base na pergunta sobre o que os alunos consideram que mais gostaram durante as aulas 

práticas. 
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Figura 3 - Gráfico de Similitude sobre o que eles mais gostaram nas aulas práticas. 

 

 

Fonte: A autora (2019) 

 

Percebe-se na Figura 3, que os alunos visualizam melhor as etapas da fermentação 

alcoólica do que da fermentação lática, pois a primeira fermentação foi abordada por meio de 

experimentos, que geraram mais reflexão por parte dos alunos, ou seja, vários experimentos 

sobre a fermentação foram visualizados, por meio de reações químicas, para que eles 

percebessem toda a nuance do processo de fermentação alcoólica. Já a fermentação lática foi 

conduzida de maneira mais mecânica e metódica, levando os alunos a cumprirem as etapas de 

fermentação e filtração do coalho para envasar a massa do queijo nas formas plásticas (Figura 
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4). Portanto, o experimento da fermentação lática, realizado no laboratório, foi feito de maneira 

mais ordenada e rápida, não permitindo maior reflexão dos alunos.  Como sugestão pode-se 

utilizar como experimento a produção do iogurte caseiro, como foi realizado pela turma de 

2020, que permitiu que os alunos façam em casa a fermentação lática, tendo mais tempo para 

refletir sobre o experimento e o modo como foi realizada a confecção do relatório no ano de 

2020, fez com que os alunos conseguissem refletir melhor sobre os experimentos e 

conseguissem criar mais conexões.  

 

Figura 4. Produção do queijo no Laboratório de Biologia 

 

Fonte: A autora (2019) 

Além de desenvolverem um estudo mais investigativo, pois foi proposto que eles 

pesquisassem sobre os nutrientes e propusessem um tipo de ingrediente para tornar o pão mais 

nutritivo. Assim, o fizeram e cada um desenvolveu uma receita própria para o seu pão. Eles 

propuseram diversas receitas, fotografaram e defenderam as propriedades benéficas dos 

nutrientes escolhidos. Surgiram pães de cenoura, beterraba, batata, banana, ervas finas e outros, 

sendo que o de cenoura foi o campeão. A maioria realizou essa receita, defendendo que pães 

que usam as fibras de cenoura, beterraba e outros se tornam nutritivos, pois não são constituídos 

somente por farinha de trigo branca, agregando a incorporação de sais minerais, vitaminas e 

fibras.  

Assim como Reeve (2009) ressalta que o aluno se sente autônomo e agente do seu 

próprio aprendizado, quando suas interações e resultados escolares melhoram em relação a sua 
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motivação, o que gera maior engajamento, que faz com que ocorra maior desenvolvimento do 

aluno levando à aprendizagem, pois as ideias ficam mais claras, facilidade na resolução de 

atividades propostas o que gera ao final melhoria de desempenho de notas, melhores resultados 

em testes padronizados; e relacionado ao lado psicológico criando satisfação e bem-estar. 

Quando as atividades de fermentação foram propostas os alunos estavam “presos 

em casa” assistindo a aulas on line, pois era o início da pandemia no período de maio de 2020. 

Os alunos estavam saturados de aulas teóricas, que não levavam a uma postura mais ativa. 

Portanto, o Projeto Ciência em Casa foi um alento para os alunos, pois fez com que se sentissem 

produtivos e despertassem a curiosidade e o espírito científico. Segundo Bender (2014), a ABP 

(Aprendizagem Baseada em Projeto) pode ser definida pela utilização de projetos autênticos e 

realistas que se baseiam em questões, tarefas ou problemas motivadores para ensinar conteúdos 

acadêmicos. Assim, os alunos foram motivados a produzir pães (Figura 5) e iogurtes caseiros 

(Figura 6) pelo processo de fermentação, permitindo a observação dos processos de 

fermentação alcoólica e lática.   

Figura 5 - Fermentação alcoólica na produção do pão de cenoura 

 

Foto crédito: Aluno Rodrigo Guimarães (2020) 
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Figura 6. Fermentação lática na produção do iogurte natural 

 

Foto crédito: Aluno Caio Ruan (2020) 

Os gráficos apresentados nas Figuras 7 e 8 são referentes aos resultados coletados, após 

a aplicação da SD (Sequência Didática), que demonstram que a maioria dos alunos percebeu 

que seu conhecimento sobre fermentação alcoólica e lática aumentou após a realização das 

atividades práticas em suas residências. 
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Figura 7 - Gráfico após a SD de fermentação alcoólica 

 

Fonte: A autora (2020) 

 Constata-se na Figura 8, que 86 % dos alunos afirmam que concordam 

parcialmente e totalmente que o assunto fermentação alcoólica foi bem compreendido e suas 

aplicações práticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

42%

44%

7%

Você concluiu o assunto de 
fermentação alcoólica com um grau de 

compreensão maior do fenômeno e 
suas aplicações? 

A. Discordo totalmente.

B. Discordo parcialmente.

C. Sem opinião formada.

D. Concordo parcialmente.

E. concordo totalmente.

Não respondeu



 

56 

 

 

 

Figura 8 - Grau de compreensão dos alunos após SD sobre fermentação lática 

 

Fonte: A autora (2020)  

Em torno de 83% dos alunos concordam que a atividade prática de produção do 

iogurte em casa ajudou na compreensão do conteúdo de fermentação lática. Isso se deve ao fato 

de que quando aliamos prática com teoria a aprendizagem se torna significativa. Assim, quando 

relacionamos a afetividade, curiosidade e um bom desafio, geramos grau de compreensão muito 

maior, pois assim criamos possibilidades para a aprendizagem se tornar significativa. Pois, 

como preconiza Paulo Freire (2011) a busca do conhecimento possui mais significado quando 

o estudante aprende com autonomia e propriedade, sendo capaz de refletir sobre diversas 

informações, o que de fato pode se tornar conhecimento. 

5.2.  Respiração Celular 

Os alunos utilizaram metodologias ativas que se baseiam em Markham et al. 

(2008), na produção do vídeo aula sobre o processo de respiração celular, sendo possível 

planejar e realizar as tarefas essenciais do projeto como: 

2%
10%

5%

35%

48%

A atividade prática de fermentação 
lática por meio da produção do iogurte 
ajudou você a compreender melhor o 

assunto? 

A. Discordo totalmente.

B. Discordo parcialmente.

C. Sem opinião formada.

D. Concordo parcialmente.

E. concordo totalmente.

Não respondeu
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1. Orientar: as metas do projeto foram reforçadas, por meio de lives semanais 

discutindo os objetivos a serem alcançados e como fazê-lo. 

2. Agrupar: os alunos formaram grupos (três alunos) e tiveram que cooperar um 

como os outros para dividir as tarefas na produção do vídeo aula. 

3. Organizar: você tem que definir e exigir o cumprimento de prazos. 

Semanalmente entrávamos em contato com os alunos, colocando no quadro de tarefas semanais 

as atividades a serem desenvolvidas na semana seguinte. 

4. Esclarecer: por meio de lives, páginas de contato da plataforma moodle da escola 

e e-mail próprio todas as dúvidas foram esclarecidas, acompanhando durante as quatro semanas 

do projeto o desempenho e dificuldades das equipes. 

5. Monitorar e regular: também realizado por meio de lives, e-mails e plantões de 

tira dúvida virtuais, onde cada aluno teve apoio ao longo do processo, pois distribuímos 

planilhas virtuais para que os alunos pudessem acompanhar as metas semanais, como foi o caso 

da atividade prática de germinação e crescimento de plantas. 

6. Gerenciar: foi acompanhado para saber se os alunos seriam capazes de realizar 

suas tarefas, como modelo de relatórios, materiais on line e vídeo aulas sobre os conteúdos 

abordados, como as atividades práticas de fotossíntese, fermentação lática e alcoólica. 

7. Avaliar: avaliação do projeto e o reconhecimento da aprendizagem foram 

discutidos por meio do questionário pós aplicação da SD, sendo possível verificar as lacunas 

de aprendizagem, possibilitando intervenções pontuais sobre os conteúdos que os alunos 

tiveram dificuldade de desenvolver. 

Como exemplo de vídeo aula sobre o processo de respiração celular foi escolhido 

um que apresenta um desenho animado, disponível no link abaixo: 

https://drive.google.com/file/d/1mIOf3CYoAlPx48KbD_ZEmvorKA5isIqB/view?usp=sharing 

No Quadro 1 são apresentados os depoimentos dos alunos sobre os pontos positivos 

e negativos na montagem e produção do vídeo aula sobre respiração celular.  

Quadro 1- Depoimentos dos alunos sobre os pontos positivos e negativos da 

produção de vídeo aula sobre respiração celular 

Pontos Positivos  Pontos Negativos 

“Eu consegui aprender mais do que apenas 

assistindo uma aula, já que eu precisava 

realmente entender o assunto para explicá-

lo corretamente.” 

“A distância das pessoas do grupo prejudica 

a melhor interação sobre o assunto.” 
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“Me ajudou, pois me motivou a estudar, 

visto que tinha que gravar vídeo aula 

explicando o conteúdo, fez com que eu 

estudasse previamente.” 

“Quando errava algum conceito tinha que 

recomeçar tudo de novo.” 

“Foi uma forma divertida e quando se 

explica algo para alguém, ocorreu um maior 

entendimento da matéria.” 

“Foi complicado editar o vídeo.” 

“Tive a oportunidade de aperfeiçoar mais os 

assuntos trabalhados nas aulas, pude 

assimilar de forma mais dinâmica e 

exercitar o trabalho em grupo.” 

“Falta de local apropriado para gravar e 

ruído de fundo.” 

“Aprendizagem mais rápida.” “A matéria é complexa e talvez não seja 

bem ensinada pelos alunos.” 

“Uma das maneiras mais eficazes para a 

fixação do conteúdo é ensinando, além de 

aprofundá-lo.” 

“Excesso de trabalho postado para casa” 

“A possibilidade de desenvolver a fala 

diante das câmaras.” 

“A demora para editar para alguns.” 

“Quando você explica para uma pessoa o 

que você aprendeu, você consegue fixar 

melhor seu aprendizado.” 

“Não nos sentimos confortáveis para fazer.” 

 

Assim, percebe-se que metodologias ativas do tipo TDICs despertam maior 

interesse dos alunos, pois estão mais próximas do seu mundo. Embora o Quadro 1 represente, 

em mesma quantidade, as avaliações positivas e negativas, as positivas superaram as negativas 

no total de respostas e se notou que os alunos produziram mais e tiveram resultados melhores 

com relação ao aprendizado.  

Sendo assim, a ABP passa a ser uma metodologia que se fortalece com o uso das 

TDICs e tecnologias móveis, pois, por meio desses recursos os discentes passam a gerir suas 

próprias atividades com autonomia e autoria em etapas colaborativas, ampliando ainda mais o 

processo de aprendizagem, cuja maior vantagem está justamente na mobilidade que “permite 

ao participante decidir quando, onde e de que forma ele vai se engajar em um processo de 

formação e capacitação” (SACCOL; SCHLEMMMER; BARBOSA, 2010, p. 66).  
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5.3 Fotossíntese 

Quadro 2 - Acompanhamento do experimento de fotossíntese  

Foto crédito: Aluna Thamires (2020) 

 

 

O estudo de fotossíntese foi baseado no uso da metodologia científica na construção 

do experimento. Os alunos inicialmente assistiram vídeo aula sobre a montagem do 

experimento, ou seja, sobre a germinação e desenvolvimento de milho ou feijão. Eles também 

foram estimulados a montar seus experimentos em casa utilizando de um grupo controle e um 

grupo teste para observar os fatores que interferem no processo de fotossíntese de plantas.  

Os alunos desenvolveram a experimentação por 21 dias e relataram suas 

descobertas, fizeram a discussão e chegaram à conclusão sobre a influência positiva de água e 

Fotos semanais 

(Presença de luz solar) 
Fotos semanais 

(Ausência de luz solar) 
Anotações semanais 

(Observações) 

 

 

De: 01/06/20 a 07/06/20 

 

 
De: 01/06/20 a 07/06/20 

 
Na primeira semana do experimento os 
feijões que estavam com ausência de 
luz solar (dentro da caixa) e com água 
começaram o processo de germinação, 
enquanto os expostos à luz solar 
permaneceram sem germinar. 

 

 
De: 08/06/20 a 14/06/20 

 

 

De: 08/06/20 a 14/06/20 

 

 
Na segunda semana do experimento 
um dos feijões exposto aos raios solares 
e com a presença de água iniciou o 
processo de germinação, enquanto os 
feijões dentro da caixa já estavam 
ganhando tamanho. 

 

 
De: 15/06/20 a 21/06/20 

 

 
De: 15/06/20 a 21/06/20 

 
Na última semana todos os feijões 
expostos aos raios solares e água já 
haviam crescido, apresentando uma cor 
esverdeada, folhas grandes e caule 
resistente. As plantas dentro da caixa, 
apesar da alta taxa de crescimento, não 
resistiram ao experimento e acabaram 
murchando. 
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luz no crescimento dos vegetais. Alguns alunos tiveram problemas nos seus experimentos e 

tiveram que repetir, outros conseguiram desenvolver sua experimentação de forma clara, tendo 

excelentes resultados. Após a leitura dos relatórios, os melhores trabalhos foram expostos para 

todos os alunos para que percebessem que sem água a planta não se desenvolve, mas sem luz e 

recebendo água as plantas germinam e crescem de maneira acelerada utilizando da energia da 

semente na procura de luz solar para continuar seu desenvolvimento, mas como não encontra 

acaba morrendo. 

Após o término do experimento os alunos receberam aulas sobre as etapas da 

fotossíntese e constatou-se que não tiveram dificuldades na compreensão da parte teórica da 

fotossíntese, visto que já tinham lido sobre o assunto para desenvolver a sua prática. Observou-

se ainda que a participação dos alunos nas aulas teóricas foi bem mais ativa, pois construíram 

o conhecimento por meio da prática investigativa, criando um elo maior com o conteúdo e 

despertando maior curiosidade e reflexão sobre o assunto. 

A Figura 9 mostra a percepção prévia dos alunos sobre a fotossíntese. 

Figura 9 - Percepção prévia dos alunos do 1º ano do Ensino Médio sobre a fotossíntese. 

 

Fonte: A autora (2020) 

 

Observa-se na Figura 9, que o conceito básico de fotossíntese já era do 

conhecimento de grande parcela dos alunos (70%), enquanto 30% dos alunos confundem ainda 

os conceitos de processos anabólicos e catabólicos. Mas já trazem como conhecimento prévio 

que os tipos de seres autótrofos citados realizam fotossíntese, assim, o professor sabe quais as 

deficiências conceituais os alunos trazem e a partir daí desenvolve metodologias que ajudam a 

30%

70%

1. O que é fotossíntese? 

a. é um processo catabólico
que ocorre com as plantas e
algas.

d. é um processo anabólico que
ocorre com plantas, algas e
algumas bactérias.
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compreender as etapas do processo fotossintético e os fatores que influenciam a fotossíntese. 

 

Figura 10 – Opinião dos alunos sobre o estudo investigativo e despertar de interesse pela 

disciplina de Biologia 

 
Fonte: A autora (2020) 

Na Figura 10 percebe-se que os alunos acreditam em sua maioria (75%) que o 

estudo investigativo despertou o seu interesse pela disciplina, dentre esses temos os que 

concordam parcialmente(26%), isso ocorre, pois o estudo investigativo apesar de despertar 

maior interesse dá mais trabalho e necessita de maior grau de atenção por parte do aluno, pois 

somente ler em livros ou  assistir no You Tube, não resolve, pois como preconiza Sasseron 

( 2018, p. 1066)  “a autoridade intelectual considera a importância de fomentar ações e práticas 

que culminem com o desenvolvimento de modos de raciocinar e de construir juízo sobre 

questões e formas de realizar investigações críticas sobre problemas do dia a dia.” 

Assim, apesar de dar mais trabalho para o aluno, isso permite que ele atinja vários 

níveis da metacognição. Assim, como preconizam Jiménez-Alexandre e Crujeiras (2017), a 

prática epistêmica deverá ser associada a aspectos metacognitivos da construção, de modo que 

evite que as práticas sejam realizadas de modo irrefletido e mecânico. 

Inclusive por meio do relato dos alunos durante a confecção das respostas abertas 

eles explicitam isso, ou seja, que se envolveram muito com o estudo da germinação das 

sementes e suas fases, alguns repetiram os experimentos quando as plantas não germinaram e 

levantaram as possíveis causas da não germinação no estudo inicial.  

Em síntese, o estudo investigativo leva o aluno a desenvolver mais o raciocínio 

lógico e a construir o seu conhecimento. Isso leva a um desenvolvimento muito maior do que 

o estudo formal desse assunto levaria. 

3%9%

13%

26%

49%

3%

O estudo investigativo despertou 
mais o seu interesse pela disciplina? 

A. Discordo totalmente.

B. Discordo parcialmente.

C. Sem opinião formada.

D. Concordo parcialmente.

E. concordo totalmente.

Não respondeu
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As metodologias ativas geram as melhores práticas para trabalhar certos conteúdos 

de Biologia, pois permitem um protagonismo, um entendimento e capacidade de reflexão muito 

maior por parte dos alunos.  As técnicas de ABP representadas pelo uso de TDICs, sala de aula 

invertida, aulas práticas desenvolvidas em casa, fizeram com que os alunos desenvolvessem 

uma maior afeição e envolvimento pela disciplina. Isso despertou o espírito investigativo dos 

docentes que, a todo momento, participaram de maneira ativa dos processos de confecção do 

seu conhecimento.  

O resultado disso tudo foram alunos mais bem preparados e motivados para o 

estudo da Bioquímica, demostrando dominar todas as etapas dos processos metabólicos e que 

além disso foram capazes de refletir sobre o que estavam aprendendo e extrapolando seus 

conhecimentos para outras áreas da Biologia, como Ecologia, Física e Química criando, 

portanto, uma visão interdisciplinar do conteúdo.  

Ao longo desse trabalho foi possível perceber claramente onde os alunos 

apresentavam problemas de compreensão e como saná-los pontualmente, ou seja, foi possível 

ser preciso na correção das dúvidas dos alunos.  

Conclui-se que a pesquisa de intervenção pedagógica com o uso de metodologias 

ativas se mostrou proveitosa para os discentes e para o corpo docente, que teve como pontuar 

problemas e propor melhorias do processo de ensino-aprendizagem.  
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APÊNDICE A - Carta de Apresentação e Termo de Anuência 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS E SAÚDE 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA - PROFBIO 

 

 

Cel. Jucenilio Evangelista da Silva 

Diretor do Colégio Militar de Fortaleza 

 

Prezado Sr. Diretor, 

 

Venho por meio desta, solicitar de V.Sa. autorização institucional para realização da 

pesquisa intitulada “SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE NUTRIÇÃO E 

METABOLISMO ENERGÉTICO: EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA DE ENSINO 

MÉDIO”, a qual envolve aplicação de questionário, aplicação de sequências didáticas e 

entrevista individual e está submetida ao Conselho de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE).         Serão desenvolvidas atividades com Metodologias Ativas, 

como a produção de um vídeo sobre as etapas da respiração celular, a realização de 

experimentos sobre fermentação lática, alcoólica e fotossíntese em suas respectivas residências 

na forma do Projeto Ciência em Casa em turmas de 1º ano do Ensino Médio; os estudantes 

responderão a um questionário prévio no tempo de 30 minutos pelo google forms e responderão 

a um questionário após a aplicação das atividades.  

Esse estudo é essencial para melhorar a aprendizagem dos estudantes por meio de 

aulas contextualizadas, utilizando metodologias ativas com foco em Metabolismo Energético 

e Nutrição. Os participantes serão convidados por meio do google forms e somente participarão 

do projeto, os alunos que tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) para os maiores de 18 anos, o Termo de Assentimento para os menores de 18 anos, 

assim como o TCLE assinado pelos pais daqueles menores de 18. A coleta de dados da pesquisa 

será iniciada no 1º trimestre de 2021, sendo conduzida pela minha pessoa. 

Esclareço ainda que os dados coletados nesta pesquisa serão publicados de forma a 

não identificar os participantes e terá a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da Universidade Estadual do Ceará.  

Os alunos que não quiserem participar desse estudo ou que se sentirem 

desconfortáveis durante a sua realização poderão abandoná-lo a qualquer momento, sem que 

ocorra nenhum prejuízo para os discentes. 

Na certeza de contarmos com a colaboração e empenho desta Direção, agradecemos 

antecipadamente a atenção, ficando à disposição para mais esclarecimentos que se fizerem 

necessários.  

 

Fortaleza, 18 de maio de 2020. 

 

___________________________________________ 

Maria Amélia Franco Filó 

Mestranda em Ensino de Biologia 
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TERMO DE ANUÊNCIA 

 

Eu, Jucenilio Evangelista da Silva, Diretor da Escola Colégio Militar de Fortaleza, 

autorizo a realização da pesquisa “SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE 

NUTRIÇÃO E METABOLISMO ENERGÉTICO: EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA DE 

ENSINO MÉDIO” a ser realizada pela professora Maria Amélia Franco Filó, que terá a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UECE. 

Autorizo a pesquisadora Maria Amélia Franco Filó a utilizar o espaço do Colégio 

Militar de Fortaleza para a aplicação dos questionários, aplicação de sequências didáticas e 

entrevistas individuais dos discentes.  

Afirmo ainda que não haverá qualquer implicação negativa aos alunos que não 

queiram ou desistam de participar do presente estudo.  

 

 

Fortaleza, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

________________________________________________ 

 

JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA- CEL 
Comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar de Fortaleza  
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para maiores de 18 anos 
 

Você (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “SEQUÊNCIA 

DIDÁTICA PARA O ENSINO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO ENERGÉTICO: EXPERIÊNCIA EM UMA 

ESCOLA DE ENSINO MÉDIO” 

Os objetivos deste estudo são: 1) pesquisar se o desenvolvimento e a aplicação de sequências 

didáticas, tendo como ponto de partida conteúdos/aulas de Biologia que podem contribuir para a melhoria da 

aprendizagem utilizando abordagem interdisciplinar e experimental no estudo da Bioquímica. 2) Melhorar o 

currículo de Biologia do Ensino Médio identificando os conteúdos que tem potencial interdisciplinar e podem ser 

tratados a partir da realidade prática; 3) Utilizar a metodologia de sequências didáticas ativas para tornar as aulas 

mais contextualizadas no 1º ano do Ensino Médio; 4) Promover o desenvolvimento do aluno no contexto da 

Bioquímica, por meio dos processos de fermentação alcoólica, lática, respiração e fotossíntese.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a um questionário; 2) participar de aulas 

planejadas dentro da proposta da pesquisa. A sua participação não é obrigatória e, a qualquer 

momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo 

sensação de tédio, cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta envergonhado ao ser 

solicitado em se expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite 

quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual a pesquisa se desenvolverá.   

  

Ressalto que tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém 

se sentir desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação 

e, se houver interesse, conversar com a pesquisadora. 

Você não receberá nenhuma remuneração pela sua participação nesta pesquisa. 

Entretanto, a sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes 

do ensino médio, consequentemente melhoria do Ensino de Biologia. As suas respostas não 

serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma 

cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas.  

 

 

________________________________________________________ 

Maria Amélia Franco Filó  
Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

 
Nota: Caso você tenha alguma dúvida, sobre a sua participação nesta pesquisa, entre em contato com a 

pesquisadora responsável, Maria Amélia Franco Filó, e-mail: ameliafilo@uol.com.br e telefone 

(85)997770438, Curso Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (PROFBIO-UECE) e com o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, localizado na Av. Dr. Silas Munguba, 

1700, Campus do Itaperi, Fortaleza-Ceará - UECE. CEP 60.714903- Fone. 3101.9890. E-mail: 

cep@uece.br. Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 17h de segunda a sexta. 

 

 

 

 

  

mailto:cep@uece.br
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APÊNDICE C - Termo Assentimento a Estudantes menores de 18 anos 

 
Você (a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa intitulada “SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

PARA O ENSINO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO ENERGÉTICO: EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA 

DE ENSINO MÉDIO” 

Os objetivos deste estudo são: 1) pesquisar se o desenvolvimento e a aplicação de 

sequências didáticas, tendo como ponto de partida conteúdos/aulas de Biologia que podem 

contribuir para a melhoria da aprendizagem utilizando abordagem interdisciplinar e 

experimental no estudo da Bioquímica. 2) Melhorar o currículo de Biologia do Ensino Médio 

identificando os conteúdos que tem potencial interdisciplinar e podem ser tratados a partir da 

realidade prática; 3) Utilizar a metodologia de sequências didáticas ativas para tornar as aulas 

mais contextualizadas no 1º ano do Ensino Médio; 4) Promover o desenvolvimento do aluno 

no contexto da Bioquímica, por meio dos processos de fermentação alcoólica, lática, respiração 

e fotossíntese.  

Caso você autorize, você irá: 1) responder a um questionário; 2) participar de aulas 

planejadas dentro da proposta da pesquisa. A sua participação não é obrigatória e, a qualquer 

momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo 

sensação de tédio, cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta envergonhado ao ser 

solicitado em se expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao ler o trabalho suspeite 

quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual a pesquisa se desenvolverá.   

  

Ressalto que tudo foi planejado para minimizar os riscos da sua participação, porém 

se sentir desconforto emocional, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação 

e, se houver interesse, conversar com a pesquisadora. 

Você não receberá nenhuma remuneração pela sua participação nesta pesquisa. 

Entretanto, a sua participação pode contribuir para a melhoria na aprendizagem dos estudantes 

do ensino médio, consequentemente melhoria do Ensino de Biologia. As suas respostas não 

serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está recebendo uma 

cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas.  

 

 

________________________________________________________ 

Maria Amélia Franco Filó - (85) 997770438 
Mestranda do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia  

 

Eu, _________________________________________________________ declaro que 

entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, sendo que: 

(     ) aceito participar                                   (     ) não aceito participar. 

 

Fortaleza, ____________ de _________________ de 2020. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

Nota: A pesquisadora informou que o projeto terá a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do Itaperi, 

Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, e-mail cep@uece.br. Se necessário, você poderá entrar 

em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na realização das 

pesquisas com seres humanos. 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 

 
Seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar da minha pesquisa de mestrado intitulada 

“SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO ENERGÉTICO: 

EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO” 

.  

Os objetivos deste estudo são: 1) pesquisar se o desenvolvimento e a aplicação de 

sequências didáticas, tendo como ponto de partida conteúdos/aulas de Biologia, podem 

contribuir para a melhoria da aprendizagem utilizando abordagem interdisciplinar e 

experimental no estudo da Bioquímica. 2) Melhorar o currículo de Biologia do Ensino Médio 

identificando os conteúdos que tem potencial interdisciplinar e podem ser tratados a partir da 

realidade prática; 3) Utilizar a metodologia de sequências didáticas ativas para tornar as aulas 

mais contextualizadas no 1º ano do Ensino Médio; 4) Promover o desenvolvimento do aluno 

no contexto da Bioquímica, por meio dos processos de fermentação alcoólica, lática, respiração 

e fotossíntese. 

  Caso você autorize, você irá: 1) responder a um questionário; 2) participar de 

aulas planejadas dentro da proposta da pesquisa. A sua participação não é obrigatória e, a 

qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua 

relação com a pesquisadora ou com a instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua 

participação sendo sensação de tédio, cansaço, fadiga; é possível que o participante se sinta 

envergonhado ao ser solicitado em se expressar em alguma atividade; é possível que alguém ao 

ler o trabalho suspeite quem foram os participantes, já que citará a instituição na qual a pesquisa 

se desenvolverá.   

 

Você ou seu filho(a) não receberá nenhuma remuneração pela participação desta 

pesquisa. Entretanto, a participação dele(a) poderá contribuir para a melhoria na aprendizagem 

dos estudantes do ensino médio, consequentemente melhoria do Ensino de Biologia.  As suas 

respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a identificação. Além disso, você está 

recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone da pesquisadora principal, podendo 

tirar dúvidas. 

 

Eu,_____________________________________________________ declaro que entendi os 

objetivos, riscos e benefícios da participação do meu filho(a) 

_____________________________________________ sendo que: 

 

(     ) aceito que ele(a) participe     (    ) não aceito que ele(a) participe 

 

Fortaleza, ____________ de _________________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

                                                 Assinatura do Responsável pelo aluno(a) 

 

 

 

Nota: A pesquisadora me informou ainda que o projeto será aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UECE, que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus 

do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você 

poderá entrar em contato com esse Comitê.  

 



 

75 

 

APÊNDICE E - Plano de Aula 

 

Primeiro Dia Segundo Dia 

- Abertura: explicar sobre o Projeto Ciência 

em casa. 

-Aula: Apresentação de vídeo aula de 

Fotossíntese explicando como montar 

experimentação com sementes de 

feijão/milho. 

-Formulação de perguntas pelos alunos. 

-Aplicação do questionário prévio. 

- Continuação da atividade experimental. 

- Retirada de dúvidas sobre a confecção 

do relatório de Fotossíntese. 

- Aula teórica com os conceitos básicos 

relacionados ao processo de Respiração 

Celular. 

Terceiro Dia Quarto Dia 

-Explicação sobre a montagem de vídeo 

aula sobre Respiração Celular 

- Formulação de perguntas pelos alunos 

- Formação de grupos com três alunos cada 

- Vídeo aula sobre os processos de 

Fermentação Lática e Alcoólica, com 

demonstração de experimentos sobre a 

confecção de pão e iogurte com a 

demonstração dos processos bioquímicos.  

Quinto Dia Sexto Dia 

 

- Formulação de perguntas pelos alunos 

- Elaboração das propostas de experimentos. 

início da atividade experimental 

- Continuação da atividade experimental. 

- Discussão dos resultados obtidos 

- Aula teórica com os conceitos básicos 

relacionados ao processo de Fotossíntese 

Sétimo Dia Oitavo dia 

- Discussão sobre as descobertas realizadas 

durante a experimentação sobre 

Fotossíntese 

 

- Considerações finais sobre os temas 

abordados. 

- Aplicação dos questionários pós no 

google forms para os alunos 

 

Fonte: DA POIAN et al., 2017  
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APÊNDICE F - Materiais e Procedimentos 

 

MATERIAL DESCRIÇÃO TIPO DE 

ARQUIVO 

1-Modelo de relatório 

experimento da 

“Fotossíntese” 

Descrição do relatório de 

desenvolvimento experimental e de 

perguntas propostas no tema 

Fotossíntese”. 

Texto* 

2- Roteiro do 

experimento da 

“Fermentação” 

(presencial) 

Descrição do roteiro de experiências 

e de perguntas propostas no tema 

“Fermentação”. 

Texto* 

3- Roteiro da 

montagem do vídeo aula 

sobre a 

“Respiração celular” 

Descrição do roteiro de 

desenvolvimento experimental e 

perguntas propostas no tema 

“Respiração celular”. 

Texto* 

 
*Texto descrito nos Apêndices: J, G e I.  
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APÊNDICE G- Aula Prática sobre Fermentações lática e alcoólica  
 

 
Nome do aluno(a):...................................................................................Nº.........                  

Turma: ................                                               Data:      /      / 

 

Hoje vamos trabalhar com dois tipos de fermentações: lática e alcoólica.  

    

A fermentação lática acontece em nosso corpo quando as células trabalham na ausência de 

oxigênio (O2), ou seja, em anaerobiose, como no caso do músculo durante uma grande 

atividade física (ex. Maratona) e também com o leite fermentado, quando utilizamos 

micróbios vivos, como bactérias e fungos, produzindo vários produtos lácteos, como queijo, 

iogurte e coalhada. 

 

A fermentação alcoólica ocorre principalmente a partir do açúcar da cana de açúcar 

(Sacarose), produzindo o etanol e CO2. O etanol é utilizado como combustível, na fabricação 

de bebidas alcoólicas e na confecção do pão nosso de cada dia. 

 

Na aula prática de hoje, vamos realizar a fabricação artesanal do queijo e do pão, 

demonstrando de modo prático a fermentação lática e alcoólica, respectivamente. 

Vamos fazer primeiro o processo de produção do queijo. Para isso precisaremos de leite 

integral de boa qualidade, pois o leite é rico nos seguintes componentes: água, 80%; 

vitaminas A, D, E, e K, em pequena quantidade e associadas aos glóbulos de gordura; 

proteínas como globulina e albumina, que juntas perfazem o total de 20% e os 80% restantes 

é preenchido pela caseína; sais minerais; gordura e carboidrato do tipo lactose. Em síntese, o 

leite integral é um alimento nutritivo e completo.  

 

Aula prática: Fabricação do queijo 

Materiais e métodos: 

1. Coloque 1 litro leite pasteurizado numa vasilha, aqueça até 36º C e coloque numa vasilha 

plástica; 

2. Acrescente 5ml de coalho líquido; 

3. Acrescente 5 mL de iogurte natural; 

4. Mexa bem com uma colher de inox; 

5. Deixe em repouso por aproximadamente 45 min; 

6. Corte o leite coalhado (coágulo) com uma faca inox; 

7. Deixe em repouso por mais 30 min e coe com uma peneira limpa; 
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8. Misture 1colher de sopa de sal marinho na massa; 

9. Coloque nas formas plásticas a massa obtida para escorrer o soro e compactar; 

10. Depois de 30 minutos vire o queijo na fôrma plástica e coloque na geladeira por 12 horas. 

 

1. Qual é o processo biológico que ocorre no interior da massa? Descreva como ele ocorre. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

2. Por que o leite coagula após algum tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 Aula Prática: Fabricação do pão artesanal de beterraba 

O pão é alimento feito principalmente da farinha de trigo. Para sua fabricação 

precisamos acrescentar fermento biológico, um pouco de açúcar, gordura e água sem cloro, 

para que ocorra o crescimento da massa. O fermento biológico é formado por um tipo de 

fungo unicelular chamado levedura. Seu nome científico é Saccharomyces cerevisae. Foi 

acrescentado beterraba ralada, pois segundo Ramos (2015) a beterraba, Beta vulgaris, 

apresenta diversas propriedades antioxidantes na forma de betalaína, compostos fenólicos, 

flavonoides, antocianinas e carotenoides; sais minerais de ferro e potássio e fibras que ajudam 

o trânsito intestinal. Os antioxidantes são capazes de sequestrar os radicais livres e retardar o 

envelhecimento, além de prevenir contra o câncer e doenças cardiovasculares. 

Materiais necessários: 

• 3 copos plásticos, capacidade de 200 mL identificados com números 1, 2, 3. 

• 1 copo medidor de 200 mL. 

• ½ colher de sopa de fermento biológico. 

• ½ colher de sopa de açúcar demerara e ¼ de beterraba média. 

• 200g de farinha de trigo comum. 

Procedimento: 
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1. Coloque 100 mL de água em cada copo; 

2. No copo 1 adicione ½ colher de sopa de fermento biológico; 

3. No copo 2 adicione 3 colheres de açúcar e ½ colher de fermento biológico; 

4. No copo 3 coloque 3 colheres de açúcar demerara; 

5. Feito isso, observe os copos e suas misturas por cerca de 30 minutos. 

 

1. Podemos dizer que ocorreu alguma reação química em um dos copos? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

No copo 4 adicione 100mL de água morna, meia colher de açúcar, ¼ de beterraba e em 

seguida 1/2 colher de fermento biológico. Com uma colher misture e deixe em repouso por 

15 minutos. Aguarde. 

Pegue uma vasilha plástica e adicione 200g de farinha de trigo. Pegue a mistura do copo 4 e 

adicione na farinha de trigo. Misture até obter uma misture homogênea. 

Assim que que a massa estiver homogênea e consistente, sove a massa.  

Depois coloque-a em uma bandeja, corte ao meio e observe seu aspecto no exterior. Cubra a 

massa com um saco plástico e aguarde por 30 minutos. 

 

Perguntas sobre a aula prática: 

 

1. Por que a massa foi deixada para descansar por certo tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Houve alguma alteração na aparência da massa após 30 minutos? O que aconteceu? 

Explique por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Foi possível percebe um aroma diferente após o descanso da massa? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Por que o fermento foi preparado separadamente antes de ser misturado com os demais 

ingredientes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Quais são as reações que ocorrem durante a fermentação láctica e alcoólica? Descreva as 

fórmulas das reações. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a importância nutricional da beterraba? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H - Fabricação do iogurte 

                O iogurte é um alimento fermentado, conhecido há milenios pelo homem. Sua 

popularidade nos países do Oriente Médio e do Mediterrâneo está bem documentada e, desde 

1900 foi introduzido nos países da Europa e Estados Unidos, com grande aceitação. Uma 

curiosidade é que o iogurte era vendido na Europa em Farmácias, sob prescrição médica.  

               O aumento do consumo do produto é atribuído à educação dos consumidores por 

meio da publicidade, à melhor qualidade da produção, à redução da acidez e à introdução de 

novos sabores. 

               Dentre as qualidades nutricionais do iogurte, destacam-se as seguintes: 

a) É um alimento completo e bem balanceado. 

b) Restabelece a flora intestinal do aparelho digestório, afetado pelo uso excessivo 

de antibióticos. 

c) Tem alta digestibilidade: seis vezes mais digestível que o leite. 

d) Pode ser ingerido por pessoas lactase-deficientes. 

e) Seus sabores variados possibilitam o seu uso por pessoas que não apreciam o 

paladar do leite. 

f) Quando se adicionam frutas, o produto é enriquecido com vitaminas e sais 

minerais. 

g) É rico em ácido lático e razoavelmente em ácido acético, que são rapidamente 

absorvidas pelo organismo, tendo função ativa no metabolismo. 

 

Atuação das culturas láticas: 

             São empregadas duas bactérias termófilas vivas na fabricação de iogurte e que são 

responsáveis pela fermentação: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. 

Encontrados nas proporções de 60% e 40%, respectivamente. 

             Quando estes microrganismos são inoculados no leite pasteurizado ou esterilizado 

ocorre, inicialmente, intenso crescimento de Streptococcus thermophilus, causando 

diminuição do pH do meio até que a própria acidez do leite o inibará. A partir daí, começa a 

crescer o Lactobacillus bulgaricus. 

Material e Método: 

Materiais:  

• 1 litro de leite integral pasteurizado (saquinho) ou esterilizado (caixinha); 

• 1 pote de vidro com tampa e boca larga, capacidade 1 litro; 

• 1 pote de iogurte natural de boa qualidade; 
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• 1 termômetro na escala de 0 – 100 °C.   

• 1 colher de inox, cabo comprido; 

• 1 pano de prato limpo; 

• 1 bolsa térmica ou caixa de isopor; 

• 1 etiqueta e caneta; 

• 1 geladeira doméstica. 

Procedimento:  

1. Aquecer 1 litro de leite integral pasteurizado ou esterilizado até aprox. 45 °C; 

Verificar a temperatura usando o termômetro. 

2. Em seguida, colocar o leite aquecido num pote de vidro com tampa e boca larga e 

adicionar 3 colheres de sopa cheias de iogurte natural de boa qualidade;  

3. Misturar bem com a colher e tampar o recipiente (pote de vidro); 

4. Colocar o pote, coberto com pano limpo, dentro de uma bolsa térmica ou isopor. 

5. Contar 6 horas e o iogurte estará pronto; 

6. Colocar uma etiqueta no pote com nome do produto, data e quem elaborou; 

7. Conservar o iogurte na geladeira por uma semana ou mais. 

8. Para incrementar o sabor do iogurte adicionar frutas da época, mel de abelha ou 

granola. 

9. Bom apetite! 

 Nota: A coagulação do leite é influenciada pelo tempo e a temperatura de inoculação, 

assim com fermento de boa qualidade, é possível obter boa coagulação no período de 5 a 6 

horas. Para tanto, deve-se utilizar um isopor ou uma bolsa térmica para manter o leite na 

temperatura de aproximadamente 45°C, que favorece o crescimento das duas bactérias 

termófilas (gostam calor) e a consequente fermentação láctica, ou seja, a produção de ácido 

lático que transforma o leite fluido em iogurte com aspecto pastoso.  Após a coagulação, o 

iogurte deve ser estocado a menos de 10ºC (refrigerador domestico), até que se possa efetuar 

a adição dos ingredientes, como mel ou polpa de frutas. Isso dependerá da preferência do 

consumidor. O iogurte deve apresentar um aspecto gelatinoso, sem gás, sem soro ou no 

máximo começando a dessorar.  

 

Perguntas sobre a aula prática: 

1. Qual é o processo biológico que ocorre no interior da massa? Descreva como ele ocorre. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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2. Por que o leite coagula após algum tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I - Roteiro do vídeo aula sobre respiração celular  

 

 

 

1º ano EM Biologia – Prof.  Maria Amélia. Data: ___/___/___ 

Primeiramente, assista, quantas vezes achar necessário, o vídeo aula 

da professora, sobre as 3 etapas da respiração aeróbia. Você pode 

também ler o livro nas páginas sobre Respiração Celular. Ou ainda, 

assistir as videoaulas no Youtube. 

1,0 PONTO 

Usar farda para gravação 1,0 PONTO 

Videoaula pelo aluno sobre glicólise (etapa I da respiração aeróbia) 1,0 PONTO 

Videoaula pelo aluno sobre ciclo de Krebs (etapa II da respiração 

aeróbia) 

1,0 PONTO 

Videoaula pelo aluno sobre cadeia respiratória (etapa III da respiração 

aeróbia) 

1,0 PONTO 

Todos da equipe (máximo 3 alunos) gravando uma etapa da 

respiração*. Se o aluno quiser gravar sozinho, deve gravar todas as 

etapas. Se quiserem formar duplas, dividir igualmente os temas para 

cada aluno.** 

1,0 PONTO 

Usar quadro, ou caderno, ou PowerPoint, ou maquete, ou desenhos 

para explicação 

1,0 PONTO 

Criatividade, aula animada e imaginação. 1,0 PONTO 

Usar LOOM, Youtube e outros. Enviar o link da videoaula para e-
mail: profameliafilo.cmf@yahoo.com 

1,0 PONTO 

Cada aluno, das turmas 1, 2, 3, 4 e 5, deverá preencher uma ficha de 

estudo que a sua professora  disponibilizará. 

1,0 PONTO 

Total 10,0 PONTOS 

 
Nota 1: As outras atividades que vão compor a Avaliação Parcial também valerão 10,0 pontos e será 
feita uma média. 
Nota 2: Entregar o link da videoaula até dia ___/____/___. Estipular uma semana de prazo. 

 
* Cada aluno gravará sua parte em sua casa e depois enviará para um colega da equipe para fazer a 
edição e por todas as gravações em apenas uma. 

** Se o aluno não quiser aparecer na gravação, gravar pelo LOOM ou de outra forma, mas deve se 
apresentar, dizendo seu nome, para as professoras saberem quem é o aluno. ** Se o aluno tiver muita 
dificuldade para gravar a videoaula, explicar a situação para as professoras pelo e-mail acima. 
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APÊNDICE J - Modelo de relatório de fotossíntese 

RELATÓRIO DE FOTOSSÍNTESE 

 

Seu nome, número da turma 
XX.2020 

Biologia 1º ANO 
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1. INTRODUÇÃO 

Contextualize o assunto de que tratou a prática. Neste caso, escreva um parágrafo 

sobre fotossíntese; outro parágrafo sobre os fatores que influenciam a fotossíntese, focando nos 

dois fatores usados na prática; finalize com um último parágrafo (3 ao todo) justificando o 

motivo de se estudar esse tema e esses fatores influenciadores, podendo ser a importância do 

tema para o planeta, para seus conhecimentos, dentre outros. (retire essas informações de livros 

e/ou artigos científicos na internet pelo “Google Acadêmico”, citando os autores e ano da 

publicação).  

 

2. OBJETIVO 

Descrição do objetivo da prática (comece com um verbo de ação - estudar, conhecer, 

averiguar, identificar, relacionar…)  

 

3.MATERIAIS 

Digite aqui todos os materiais usados na atividade prática.  

4.PROCEDIMENTO OU MÉTODO 

Escreva aqui como você fez sua prática em casa; quais os procedimentos utilizados; 

quando montou o experimento (data) e de que forma; quanto tempo durou a observação (você 

pode colocar aqui imagens da montagem do experimento - não se esqueça de colocar uma 

descrição embaixo das fotos).  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Normalmente os resultados são apresentados através de fotografias do seu trabalho 

pronto; ou em forma de tabelas com os dados obtidos, gráficos e descrições (descrição de tudo 

que aconteceu com seu experimento - depois que montou o experimento - e os prováveis 

motivos). Caso queira, pode usar a tabela abaixo e usar também suas fotografias ou até fazer 

gráficos. Você escolhe.  

 

Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui 

Digite seu texto aqui   

Digite seu texto aqui   

Digite seu texto aqui   
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6.CONCLUSÃO 

Você vai escrever aqui os acontecimentos mais marcantes de seu trabalho; o que precisa 

melhorar em sua pesquisa ou estudo para que outros pesquisadores não cometam o mesmo erro 

ou problema; qual a contribuição de seu estudo para a ciência, sociedade, economia etc.  

 

• 7. REFERÊNCIAS 

Digite todas as suas referências pesquisadas no google acadêmico aqui, em ordem alfabética 

(A,B,C,D........Z). 
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APÊNDICE K - Questionário prévio sobre metabolismo energético 
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Questionário após a sequência didática de Metabolismo 

Energético 

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1f2pZvEk5cfwpwjgSF3

M_pJZv5S... 

 

 

APÊNDICE L - Questionário após a sequência didática de metabolismo energético 
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Questionário após a sequência didática de Metabolismo 
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Resumo 

A presente Sequência Didática (SD) foi elaborada com a 

intenção de contextualizar por meio de atividades práticas 

com alimentos, microrganismos vivos, plantas e torna assim, 

mais efetiva a aprendizagem sobre os tipos de processos de 

Fermentação e Fotossíntese. Além de utilizar de TDICs para 

o ensino-aprendizagem sobre Respiração Celular, pois os 

alunos são conduzidos a elaborar vídeo aula sobre o assunto, 

compartilhando seu conhecimento com uma linguagem 

própria que facilita o aprendizado para os seus colegas. O 

estudo sobre fotossíntese é feito de maneira investigativa onde 

os alunos são levados a pensar sobre o processo de 

fotossíntese e suas consequências para o ambiente. A 

fermentação é apresentada de maneira prática por meio da 

elaboração de alimentos. Portanto, aplicar os conhecimentos 

científicos na vida prática é essencial para que os discentes 

tenham uma aprendizagem significativa e desafiadora.   

Palavras chaves Aprendizagem significativa; Ensino por investigação; Ensino 

de Metabolismo Energético e Nutrição 

Formato do material didático Sequência Didática 

Público Alvo Professores do Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 A Sequência Didática (SD) para o Ensino de Metabolismo Energético e Nutrição: 

experiências em uma escola de Ensino Médio é um produto fruto do trabalho final apresentado 

como Dissertação ao Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino de Biologia 

da Universidade Estadual do Ceará, como parte dos requisitos para a obtenção do título de 

Mestre em Ensino de Biologia.  

Trata-se de uma pesquisa com objetivo descritivo que investiga fenômenos biológicos, 

descrevendo suas características e identificando as relações entre variáveis. O método utilizado 

foi da pesquisa-ação, que permitiu que ao longo dos últimos anos fosse melhorado os protocolos 

e atividades a serem desenvolvidas com os alunos até o ponto de se considerar que o processo 

ensino-aprendizagem se tornasse mais efetivo, com a geração de uma aprendizagem 

significativa por meio da utilização de metodologias ativas como a Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP) que torna o estudo mais estimulante para os discentes. 

Esta SD é dividida em 4 etapas: orientação, conceituação, exposição de procedimentos 

e reflexão sobre os processos. Estas etapas são divididas em 4 semanas de aulas, com dois dias 

de aula na semana, sendo um dia com duas aulas de 45 minutos cada e um dia com 45 minutos. 

Na primeira etapa é apresentado um questionário prévio on-line, que deverá ser respondido 

antes dos conceitos serem trabalhados, pois verificará o nível de conhecimento dos alunos sobre 

metabolismo energético, depois os alunos serão orientados através de aula expositiva 

dialogada e vídeo aula como proceder para realizar o experimento sobre fotossíntese. Na 

semana seguinte os alunos assistem vídeo aulas prática sobre fermentação lática e alcoólica e 

as realizam em suas respectivas casas, fotografando e respondendo a um relatório on-line, caso 

não possa ser feito no laboratório da escola, como aconteceu recentemente devido aos 

protocolos de segurança do Covid-19, mas podendo ser utilizado o laboratório em uma situação 

normal. Ou seja, esses protocolos podem ser usados de maneira presencial ou à distância. Na 

semana seguinte os alunos entram em contato com as etapas da respiração celular por meio 

de vídeo aula e live, após isso serão estimulados a se reunir em grupos e montar vídeo aula 

sobre o assunto. Assim, os alunos têm que discutir e apresentar uma proposta de comunicação 

sobre o conteúdo, onde o domínio das TDICs se torna essencial. Portanto, desenvolvem novas 

habilidades e aprendem a trabalhar em conjunto na edição de vídeo.  Após essas atividades 

serem cumpridas, os melhores trabalhos são publicados na página on-line da escola e quando 

retornar de maneira presencial poderá ser apresentado em sala de aula, possibilitando a 



 

 

 

discussão dos pontos principais das etapas da respiração celular. Assim, ao longo da SD os 

conteúdos são ministrados de forma mais ativa levando os alunos a desenvolverem uma afeição 

pelo assunto que leva a um grau maior de compreensão e aplicabilidade.  

A seguir a descrição da SD, fruto dessa pesquisa-ação, com suas fases, objetivos, 

conteúdos principais e associados. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE NUTRIÇÃO E METABOLISMO 

ENERGÉTICO:EXPERIÊNCIAS EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO  

 

Prof. Maria Amélia Franco Filó 

Prof. Dr. José Fernando Mourão Cavalcante 

 

Introdução 

 Esta sequência didática tem a intenção de trabalhar as questões do Metabolismo 

Energético através de metodologias ativas que levem a um aprendizado contextualizado e 

interdisciplinar por meio de atividades práticas que podem ser realizadas na própria residência 

do aluno. Para tanto, os alunos utilizarão novas tecnologias, como TDCIs, principalmente o 

aparelho celular na produção de um vídeo.  

 A sequência didática é dividida em quatro etapas, com atividades teóricas e práticas, 

seguindo a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), para tratar do conteúdo de Metabolismo 

Energético. 

 

Objetivos: 

Geral: É desenvolver uma sequência didática que demonstre que, por meio de novas 

e antigas práticas de Biologia reformuladas, é possível que os alunos do Ensino Médio 

aprendam Nutrição e Bioquímica de uma maneira mais eficaz e prazerosa.  

Específicos:  

o Aplicar os conhecimentos de metabolismo energético adquiridos na escola no 

dia a dia dos estudantes. 

o Estimular os alunos na relação do conhecimento científico com a realidade. 

o Desenvolver uma sequência didática que possibilite aos alunos o aprendizado de 

respiração celular pela utilização de TDIC. 

 



 

 

 

Conteúdos:  

Conteúdo Específico: Respiração Celular, Fermentação e Fotossíntese. 

Conteúdo Associado: Método Científico, Nutrição, Reações Químicas, Vegetais, Fungos e 

Bactérias. 

Público alvo das aulas:  

Alunos do Ensino Médio que estejam cursando a disciplina de Biologia do 1º Ano ou itinerário 

formativo de Ciências da Natureza. 

Tempo total da Sequência Didática: 

Realizada em quatro semanas de aulas, com dois dias de aulas por semana, sendo um dia com 

duas aulas de 45 minutos e outro dia com uma aula de 45 minutos. 

 

Plano de aulas práticas 

Primeiro Dia Segundo Dia 

- Abertura: explicar sobre o Projeto Ciência 

em casa. 

-Aula: Apresentação de vídeo aula de 

Fotossíntese explicando como montar 

experimentação com sementes de 

feijão/milho. 

-Formulação de perguntas pelos alunos. 

-Aplicação do questionário prévio. 

- Continuação da atividade experimental. 

- Retirada de dúvidas sobre a confecção 

do relatório de Fotossíntese. 

- Aula teórica com os conceitos básicos 

sobre Respiração Celular. 

Terceiro Dia Quarto Dia 

-Explicação sobre a montagem de vídeo 

aula sobre Respiração Celular 

- Formulação de perguntas pelos alunos 

- Formação de grupos com três alunos cada 

- Vídeo aula sobre os processos de 

Fermentação lática e alcoólica, com 

demonstração de experimentos sobre a 

confecção de pão e iogurte e os processos 

bioquímicos envolvidos.  

Quinto Dia Sexto Dia 

 

- Formulação de perguntas pelos alunos 

- Elaboração das propostas de experimentos; 

início da atividade experimental 

- Continuação da atividade experimental. 

- Discussão dos resultados obtidos 

- Aula teórica com os conceitos básicos 

relacionados ao processo de Fotossíntese. 

Sétimo Dia Oitavo dia 

- Discussão sobre as descobertas realizadas 

durante a experimentação sobre a 

Fotossíntese 

 

- Considerações finais sobre os temas 

abordados. 

- Aplicação de questionários para os 

alunos pós atividades, no google forms.  

Fonte: DA POIAN et al., 2017  



 

 

 

Materiais e Procedimentos 

 

MATERIAL DESCRIÇÃO TIPO DE ARQUIVO 

1-Modelo de relatório 

experimental da 

“Fotossíntese” 

Descrição do relatório de 

desenvolvimento experimental e de 

perguntas propostas no tema 

Fotossíntese”. 

Texto* 

2- Roteiro 

experimental presencial 

da 

“Fermentação” 

Descrição do roteiro de experiências 

e de perguntas propostas no tema 

“Fermentação”. 

Texto* 

3- Roteiro 

de montagem de vídeo 

aula sobre  

“Respiração celular” 

Descrição do roteiro de 

desenvolvimento de vídeo aula. 

Texto* 

*Texto descrito nos Protocolos   

 

 

Protocolo A- Aula Prática: Fermentações lática e alcoólica  
 

 
Nome do aluno(a):...................................................................................Nº.........                  

Turma: ................                                               Data:      /      / 

 

Hoje vamos trabalhar com dois tipos de fermentações: lática e alcoólica.  

    

A fermentação lática acontece em nosso corpo quando as células trabalham na ausência de 

oxigênio (O2), ou seja, em anaerobiose, como no caso do músculo durante uma grande 

atividade física (ex. Maratona) também com o leite fermentado, quando utilizamos micróbios 

vivos, como bactérias e fungos, produzindo vários produtos lácteos, como queijo, iogurte e 

coalhada. 

 

A fermentação alcoólica ocorre principalmente a partir do açúcar da cana de açúcar 

(Sacarose), produzindo o etanol e CO2. O etanol é utilizado como combustível, na fabricação 

de bebidas alcoólicas e na confecção do pão nosso de cada dia. 

 

Na aula prática de hoje, vamos realizar a fabricação artesanal do queijo e do pão, 

demonstrando de modo prático a fermentação lática e alcoólica, respectivamente. 

Vamos fazer primeiro o processo de produção do queijo. Para isso precisaremos de leite 



 

 

 

integral de boa qualidade, pois o leite é rico nos seguintes componentes: água, 80%; 

vitaminas A, D, E, e K, em pequena quantidade e associadas aos glóbulos de gordura; 

proteínas como globulina e albumina, que juntas perfazem o total de 20% e os 80% restantes 

é preenchido pela caseína; sais minerais; gordura e carboidrato do tipo lactose. Em síntese, o 

leite integral é um alimento nutritivo e completo.  

 

Aula prática: Fabricação do queijo 

Materiais e métodos: 

1. Coloque 1 litro leite pasteurizado numa vasilha, aqueça até 36º C e coloque numa vasilha 

plástica; 

2. Acrescente 5ml de coalho líquido; 

3. Acrescente 5 mL de iogurte natural; 

4. Mexa bem com uma colher de inox; 

5. Deixe em repouso por aproximadamente 45 min; 

6. Corte o leite coalhado (coágulo) com uma faca inox; 

7. Deixe em repouso por mais 30 min e coe com uma peneira limpa; 

8. Misture 1colher de sopa de sal marinho na massa; 

9. Coloque nas formas plásticas a massa obtida para escorrer o soro e compactar; 

10. Depois de 30 minutos vire o queijo na fôrma plástica e coloque na geladeira por 12 horas. 

 

1. Qual é o processo biológico que ocorre no interior da massa? Descreva como ele ocorre. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

 

2. Por que o leite coagula após algum tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 Aula Prática: Fabricação do pão artesanal de beterraba 



 

 

 

O pão é alimento feito principalmente da farinha de trigo. Para sua fabricação 

precisamos acrescentar fermento biológico, um pouco de açúcar, gordura e água sem cloro, 

para que ocorra o crescimento da massa. O fermento biológico é formado por um tipo de 

fungo unicelular chamado levedura. Seu nome científico é Saccharomyces cerevisae. Foi 

acrescentado beterraba ralada, pois segundo Ramos (2015) a beterraba, Beta vulgaris, 

apresenta diversas propriedades antioxidantes na forma de betalaína, compostos fenólicos, 

flavonoides, antocianinas e carotenoides; sais minerais de ferro e potássio e fibras que ajudam 

o trânsito intestinal. Os antioxidantes são capazes de sequestrar os radicais livres e retardar o 

envelhecimento, além de prevenir contra o câncer e doenças cardiovasculares. 

Materiais necessários: 

• 3 copos plásticos, capacidade de 200 mL identificados com números 1, 2, 3. 

• 1 copo medidor de 200 mL. 

• ½ colher de sopa de fermento biológico. 

• ½ colher de sopa de açúcar demerara e ¼ de beterraba média. 

• 200g de farinha de trigo comum. 

Procedimento: 

1. Coloque 100 mL de água em cada copo; 

2. No copo 1 adicione ½ colher de sopa de fermento biológico; 

3. No copo 2 adicione 3 colheres de açúcar e ½ colher de fermento biológico; 

4. No copo 3 coloque 3 colheres de açúcar demerara; 

5. Feito isso, observe os copos e suas misturas por cerca de 30 minutos. 

 

1. Podemos dizer que ocorreu alguma reação química em um dos copos? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

No copo 4 adicione 100mL de água morna, meia colher de açúcar, ¼ de beterraba e em 

seguida 1/2 colher de fermento biológico. Com uma colher misture e deixe em repouso por 

15 minutos. Aguarde. 

Pegue uma vasilha plástica e adicione 200g de farinha de trigo. Pegue a mistura do copo 4 e 

adicione na farinha de trigo. Misture até obter uma misture homogênea. 

Assim que que a massa estiver homogênea e consistente, sove a massa.  

Depois coloque-a em uma bandeja, corte ao meio e observe seu aspecto no exterior. Cubra a 

massa com um saco plástico e aguarde por 30 minutos. 

 

 

Perguntas sobre a aula prática: 



 

 

 

 

1. Por que a massa foi deixada para descansar por certo tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Houve alguma alteração na aparência da massa após 30 minutos? O que aconteceu? 

Explique por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Foi possível percebe um aroma diferente após o descanso da massa? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Por que o fermento foi preparado separadamente antes de ser misturado com os demais 

ingredientes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6. Quais são as reações que ocorrem durante a fermentação láctica e alcoólica? Descreva as 

fórmulas das reações. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a importância nutricional da beterraba? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

Protocolo B- Aula Prática: Fabricação do iogurte natural  

 

                O iogurte é um dos alimentos fermentados, conhecido há séculos pelo homem. Sua 

popularidade nos países do Oriente Médio e do Mediterrâneo está bem documentada e, desde 

1900 foi trazido para países da Europa e Estados Unidos, com grande aceitação.  

               O aumento do consumo do produto é atribuído à educação dos consumidores por 

meio da publicidade, à melhor qualidade da produção, à redução da acidez e à introdução de 

novos sabores. 

               Dentre as qualidades nutricionais do iogurte, destacam-se as seguintes: 

h) É um alimento completo e bem balanceado. 

i) Restabelece a flora intestinal do aparelho digestório, afetado pelo uso excessivo 

de antibióticos. 

j) Tem alta digestibilidade: seis vezes mais digestível que o leite. 

k) Pode ser ingerido por pessoas lactase-deficientes. 

l) Seus sabores variados possibilitam o seu uso por pessoas que não apreciam o 

paladar do leite. 

m) Quando se adicionam frutas, o produto é enriquecido com vitaminas e sais 

minerais. 

n) É rico em ácido lático e razoavelmente em ácido acético, que são rapidamente 

absorvidas pelo organismo, tendo função ativa no metabolismo. 

 

Atuação das culturas láticas: 

             São empregadas duas bactérias termófilas vivas na fabricação de iogurte e que são 

responsáveis pela fermentação: Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. 

Encontrados nas proporções de 60% e 40%, respectivamente. 

             Quando estes microrganismos são inoculados no leite pasteurizado ou esterilizado 

ocorre, inicialmente, intenso desenvolvimento de Streptococcus thermophilus, causando 

abaixamento do pH do meio até que a própria acidez do leite o iniba. A partir daí, começa a 

desenvolver-se o Lactobacillus bulgaricus. 

Materiais e Método: 

Materiais:  

➢ 1 litro de leite integral pasteurizado (saquinho) ou esterilizado (caixinha); 

➢ 1 pote de vidro com tampa e boca larga, capacidade 1 litro; 



 

 

 

➢ 1 pote de iogurte natural de boa qualidade; 

➢ 1 termômetro na escala de 0 – 100 °C.   

➢ 1 colher de inox, cabo comprido; 

➢ 1 pano de prato limpo; 

➢ 1 bolsa térmica ou caixa de isopor; 

➢ 1 Etiqueta e caneta; 

➢ 1 Geladeira doméstica, 

Procedimento:  

10. Aquecer 1 litro de leite integral pasteurizado ou esterilizado até aprox. 45 °C; 

Verificar a temperatura usando o termômetro. 

11. Em seguida, colocar o leite aquecido num pote de vidro com tampa e boca larga e 

adicionar 3 colheres de sopa cheias de iogurte natural de boa qualidade;  

12. Misturar bem com a colher e tampar o recipiente (pote de vidro); 

13. Colocar o pote, coberto com pano limpo, dentro de uma bolsa térmica ou isopor. 

14. Contar 6 horas e o iogurte estará pronto; 

15. Colocar uma etiqueta no pote com nome do produto, data e que elaborou; 

16. Conservar o iogurte na geladeira por uma semana ou mais. 

17. Para incrementar o sabor do iogurte acrescentar frutas da época, mel de abelha ou 

granola. 

18. Bom apetite! 

 Nota: A coagulação do leite é influenciada pelo tempo e a temperatura de inoculação, 

assim com fermento de boa qualidade, é possível obter boa coagulação no período de 5 a 6 

horas. Para tanto, deve-se utilizar um isopor ou uma bolsa térmica para manter o leite na 

temperatura de aproximadamente 45°C, que favorece o crescimento das duas bactérias 

termófilas (gostam calor) e a consequente fermentação láctica, ou seja, a produção de ácido 

lático que transforma o leite fluido em iogurte com aspecto pastoso.  Após a coagulação, o 

iogurte deve ser estocado a menos de 10ºC (refrigerador doméstico), até que se possa efetuar 

a adição dos ingredientes, como mel ou polpa de frutas. Isso dependerá da preferência do 

consumidor. O iogurte deve apresentar um aspecto gelatinoso, sem gás, sem soro ou no 

máximo começando. 

 

 

 



 

 

 

1. Qual é o processo biológico que ocorre no interior da massa? Descreva como ele ocorre. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2. Por que o leite coagula após algum tempo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Roteiro do vídeo aula sobre respiração celular  

 

 
 

 

1º ano EM Biologia – Prof.  Maria Amélia. Data: ___/___/___ 

Primeiramente, assista, quantas vezes achar necessário, o vídeo aula 

da professora, sobre as 3 etapas da respiração aeróbia. Você pode 

também ler o livro nas páginas sobre Respiração Celular. Ou ainda, 

assistir as videoaulas no Youtube. 

1,0 PONTO 

Usar farda para gravação 1,0 PONTO 

Videoaula pelo aluno sobre glicólise (etapa I da respiração aeróbia) 1,0 PONTO 

Videoaula pelo aluno sobre ciclo de Krebs (etapa II da respiração 

aeróbia) 

1,0 PONTO 

Videoaula pelo aluno sobre cadeia respiratória (etapa III da respiração 

aeróbia) 

1,0 PONTO 

Todos da equipe (máximo 3 alunos) gravando uma etapa da 

respiração*. Se o aluno quiser gravar sozinho, deve gravar todas as 

etapas. Se quiserem formar duplas, dividir igualmente os temas para 

cada aluno.** 

1,0 PONTO 

Usar quadro, ou caderno, ou PowerPoint, ou maquete, ou desenhos 

para explicação 

1,0 PONTO 

Criatividade, aula animada e imaginação. 1,0 PONTO 

Usar LOOM, Youtube e outros. Enviar o link da videoaula para e-
mail: profameliafilo.cmf@yahoo.com 

1,0 PONTO 

Cada aluno, das turmas 1, 2, 3, 4 e 5, deverá preencher uma ficha de 

estudo que a sua professora  disponibilizará. 

1,0 PONTO 

Total 10,0 PONTOS 

 
Nota 1: As outras atividades que vão compor a Avaliação Parcial também valerão 10,0 pontos e será 
feita uma média. 
Nota 2: Entregar o link da videoaula até dia ___/____/___. Estipular uma semana de prazo. 

 
* Cada aluno gravará sua parte em sua casa e depois enviará para um colega da equipe para fazer a 
edição e por todas as gravações em apenas uma. 

** Se o aluno não quiser aparecer na gravação, gravar pelo LOOM ou de outra forma, mas deve se 
apresentar, dizendo seu nome, para as professoras saberem quem é o aluno. ** Se o aluno tiver muita 
dificuldade para gravar a videoaula, explicar a situação para as professoras pelo e-mail acima. 



 

 

 

 Modelo de Relatório 

RELATÓRIO DE FOTOSSÍNTESE 

 

Seu nome nº Turma 
XX.2021 

Biologia 1º ANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Contextualize o assunto de que tratou a prática. Neste caso, escreva um parágrafo sobre 

fotossíntese; outro parágrafo sobre os fatores que influenciam a fotossíntese, focando nos dois 

fatores usados na prática; finalize com um último parágrafo (3 ao todo) justificando o motivo 

de se estudar esse tema e esses fatores influenciadores, podendo ser a importância do tema para 

o planeta, para seus conhecimentos etc (retire essas informações de livros e/ou artigos 

científicos na internet pelo “Google Acadêmico”, citando os autores e ano da publicação). 

APAGUE ESSE TEXTO PARA VOCÊ ESCREVER SUA INTRODUÇÃO! 

 

OBJETIVO 

 Descrição do objetivo da prática (comece com um verbo de ação - estudar, conhecer, 

averiguar, identificar, relacionar…) APAGUE ESSE TEXTO PARA VOCÊ ESCREVER SEU 

OBJETIVO! 

 

MATERIAIS 

1. Digite um material aqui 

2. Digite um material aqui 

3. Digite um material aqui 

4. ... 

 

PROCEDIMENTO  

 Escreva aqui como você fez sua prática em casa; quais os procedimentos utilizados; 

quando montou o experimento (data) e de que forma; quanto tempo durou a observação (pode 

por aqui imagens da montagem do experimento - não se esqueça de colocar uma descrição 

embaixo das fotos) APAGUE ESSE TEXTO PARA VOCÊ ESCREVER SEU 

PROCEDIMENTO! 

 

• RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Normalmente os resultados são apresentados com fotografias do seu trabalho pronto; ou 

em forma de tabelas com os dados obtidos, gráficos e descrições (descrição de tudo que 

aconteceu com seu experimento - depois que montou o experimento - e os prováveis motivos). 

Caso queira, pode usar a tabela abaixo e usar também suas fotografias ou até fazer gráficos. 

Você escolhe. APAGUE ESSE TEXTO PARA VOCÊ ESCREVER SEUS RESULTADOS E 

DISCUSSÃO! 

 



 

 

 

Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui 

Digite seu texto aqui   

Digite seu texto aqui   

Digite seu texto aqui   

 

CONCLUSÃO 

 Você vai escrever aqui os acontecimentos mais marcantes de seu trabalho; o que precisa 

melhorar em sua pesquisa ou estudo para que outros pesquisadores não cometam o mesmo erro 

ou problema; qual a contribuição de seu estudo para a ciência, sociedade, economia etc. 

APAGUE ESSE TEXTO PARA VOCÊ ESCREVER SUA CONCLUSÃO! 

 

REFERÊNCIAS 

1. Digite sua referência pesquisada no google acadêmico aqui 

2. Digite sua referência pesquisada no google acadêmico aqui 

3. Digite sua referência pesquisada no google acadêmico aqui 

4. ... 

Coloque suas fotos do experimento como anexo. 

 

         Esse modelo de relatório é entregue de maneira digital aos alunos após assistirem vídeo 

aula sobre a montagem do experimento de fotossíntese, produzido e editado pela autora, cujo 

link é: 

https://photos.app.goo.gl/amLeEBMF3KcCDzFN9 

           Após a realizações das atividades teóricas e práticas os alunos respondem a um 

questionário após atividade que fala sobre os processos das fermentações, a fotossíntese e a 

respiração celular. Esse questionário permite perceber onde os alunos mantém a dúvida sobre 

os conteúdos e permite que o professor possa trabalhar para dirimir essas questões. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A – Parecer consubstanciado do CEP 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


