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RESUMO

BERTAN, Fernanda Aparecida B. Monitoria: Um novo olhar para o ensino de
Ciências. 2016. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em
Ciências Biológicas – Licenciatura) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Dois Vizinhos, 2016.

O presente trabalho teve como temática a monitoria aplicada no Ensino de Ciências.
A monitoria é uma forma de despertar o interesse dos alunos para os conteúdos
abordados na disciplina de Ciências, além de aprofundar e tentar solucionar as
dificuldades dos alunos referentes aos conteúdos trabalhados em aula. Tendo como
objetivo a complementação da ação docente, propondo novas formas de
acompanhamento aos alunos, assim como propor novas metodologias de ensino. Na
coleta dos dados, foram utilizadas as seguintes estratégias: observação participante,
gravações de voz e questionários. A análise dos dados foi feita mediante a Análise de
Conteúdo e falas significativas. A monitoria buscou a compreensão dos conteúdos de
Ciências por meio de metodologias e estratégias de ensino diferenciadas, tornando
assim os conteúdos mais atrativos e motivadores, do qual foi possível observar
através da análise dos dados, que a monitoria por meio da utilização dos objetos
lúdicos, aumentaram o interesse e a compreensão dos conteúdos tornando-os mais
interessantes e facilitando o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Objetos lúdicos. Monitoria. Ensino-aprendizagem. Ciências.
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ABSTRACT
BERTAN, Fernanda Aparecida B. Monitoring: a new look at the Science teaching.
2016. 58s. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em Ciências
Biológicas – Licenciatura) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Dois
Vizinhos, 2016.

The present work had as thematic applied monitoring in science education. Monitoring
is a way to awake the interest of students to the content covered in Science discipline,
and deepen and try to resolve the difficulties of the students regarding the class worked
on content. With the objective of complementing the teaching action, proposing new
forms of assistance to the students, as well as propose new teaching methodologies.
In data collection, the following strategies were used: participant observation, voice
recordings and questionnaires. Data analysis was done by content analysis and
meaningful speech. Monitoring sought the understanding of science content through
methodologies and differentiated teaching strategies, thus making them more
attractive and motivating content, which could be observed by analyzing the data, that
monitoring and the use of recreational objects, increased interest and assimilation of
content making it more understandable and facilitating the teaching-learning process

Keywords: Recreational objects. Monitoring. Teaching and learning. Science.
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1 INTRODUÇÃO
Nos dias atuais o ensino de Ciências sofreu modificações, neste sentido as
metodologias tradicionais não despertam o interesse do aluno, pois com internet,
celulares e outras tecnologias acessíveis os alunos acabam se desinteressando das
aulas em que o professor fala e ele escuta, sem interação e utilização de objetos ou
imagem que prendam a atenção dos alunos.
A compreensão dos conteúdos de Ciências não está ocorrendo de maneira
eficiente, pois o professor está utilizando muito a metodologia tradicional de ensino
que não instiga os alunos, muitas vezes se utiliza dela pela falta e tempo e animo de
realizar algo diferente. Surge dessa maneira a monitoria como uma alternativa, a qual
pode auxiliar na aprendizagem dos conteúdos. Segundo Santos e Anacleto (2007,
p.02).
Em uma sala de aula nem sempre é possível ao professor adequar-se às
necessidades de cada aluno, devido ao pouco tempo de convivência com o
mesmo, a heterogeneidade da turma, uma vez que cada um possui
características individuais que devem ser respeitadas, e que fazem com que
cada aluno tenha um ritmo de aprendizagem e grau de dificuldade diferente
dos demais. Desta forma, métodos auxiliares de ensino apresentam-se como
alternativas na tentativa de minimizar esse problema (SANTOS; ANACLETO
2007, p.02).

A monitoria surge como uma proposta para motivar os alunos e tentar
minimizar as dificuldades encontradas, para tornar o ensino – aprendizagem mais
compreensível, pois na monitoria os alunos aprendem o conteúdo visualizado de
forma interativa motivando-os para a construção de seu próprio conhecimento.
(CAVALHEIRO, 2008)
Este trabalho teve como objetivo, complementar a ação docente, propondo
novas formas de ensinar Ciências, utilizando diferentes metodologias e estratégias de
ensino, sendo elas aulas práticas, modelos didáticos, jogos interativos e brincadeiras,
das quais sejam adequadas a suprir as dificuldades encontradas, propondo aos
alunos diversas possibilidades de aprender, em que muitas vezes os professores não
têm condições de desenvolver.
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O trabalho foi desenvolvido com alunos de um colégio Estadual de Dois
Vizinhos-PR, matriculados no 8° ano do Ensino Fundamental, os quais foram
convidados no início do 1º trimestre do ano letivo de 2016 (março) a participar do
projeto com o intuito de aprimorar seus conhecimentos em Ciências.
Pretendeu-se que com a aplicação deste Projeto que os alunos
compreendessem os conteúdos de Ciências, a partir, das práticas e materiais lúdicos
que foram utilizados para tornar o ensino mais atrativo e motivador, pois muitas vezes
a disciplina de Ciências acaba sendo um obstáculo, dependo da interação alunoprofessor sendo estes objetos grandes auxiliadores neste processo.
A monitoria acaba sendo uma maneira de melhorar todo o processo de ensino
– aprendizagem, pois abrange conteúdos de ciências de forma multidisciplinar,
permitindo com que o aluno consiga elencar e interagir com outras disciplinas.
Como na monitoria utilizam-se metodologias capazes de instigar a
aprendizagem, pode haver um melhor rendimento perante todas as disciplinas,
auxiliando os alunos que possuem dificuldades e atraindo os alunos que identificamse com a disciplina.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 IMPORTANCIA DA MONITORIA PARA O ENSINO – APRENDIZAGEM.
A monitoria pode ser utilizada como uma estratégia para a melhoria do
processo de ensino–aprendizagem. Segundo Haag et al. (2007 p. 217) “a monitoria é
um serviço de apoio pedagógico oferecido aos alunos interessados em aprofundar
conteúdos, bem como solucionar dificuldades em relação à matéria trabalhada em
aula”. Sendo esta de grande importância para professores, pois aumenta o interesse
dos alunos. Ela atende as necessidades dos estudantes para que eles gostem de ir à
escola para, aprender e aprimorar seus conhecimentos pois, o monitor pode utilizar
da discussão e da reflexão assim problematizar os conteúdos, e alternar a teoria e a
prática, para obterem uma ampla compreensão e análise dos conteúdos com mais
facilidade (CAVALHEIRO; PINO, 2007).
Os Autores Frison e Moraes (2010) citam que a monitoria necessita de um
monitor competente, atuando como mediador, sendo também importante o interesse
e a disponibilidade dos demais envolvidos nesse processo.
Jesus et al.(2012) destaca que desta maneira a monitoria de forma geral
auxilia todos os envolvidos no processo pedagógico, o monitor com o aprofundamento
do conteúdo, aumentando sua comunicação, didática e responsabilidade, bem como,
os alunos os quais aprendem de forma dinâmica, e assim sentem-se motivados, por
fim o professor em que o rendimento dos alunos acaba os aproximando das
disciplinas, e assim participando e compreendendo melhor em sala.
Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do
Paraná (DCE) o Ensino de Ciências não pode ser encarado apenas como uma
transmissão de conteúdos científicos (PARANÁ, 2008).
Os professores em muitas ocasiões preferem trabalhar os conteúdos de
maneira tradicional e o aluno é obrigado a memorizar, não se sentindo motivado a
estudar os conteúdos transpostos. Como a autora Mizukami (1986) afirma que o
professor tráz o conteúdo pronto e os alunos devem apenas ouvir como um auditório,
do qual o aluno memoriza o que o professor repassou, havendo uma compreensão
parcial que será esquecida, os alunos são tratados igualmente, ignorando as
dificuldades pessoais, tornando dessa maneira a aprendizagem muito complicada.
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Isso se deve, muitas vezes, pela indisciplina em sala de aula. De acordo com
Castro (2010, p.2), a indisciplina é, “em princípio, alguém que possui um
comportamento desviante em relação a uma norma, explicita ou implícita, sancionada
em termos escolares e sociais”.
Além de todas essas questões Lima e Vasconcelos (2006), destacam que os
professores são desestimulados, pois encontram salas de aulas lotadas, além da
desvalorização do profissional, juntamente com a falta de estrutura física,
metodológica e didática nas escolas, questionando-se como realizar aulas
diferenciadas e motivadoras. Não é raro que os educadores evitem atividades práticas
ou metodologias que promovam a interação com os conteúdos, resultando em
práticas educacionais desmotivadoras, não possibilitando aos alunos um espaço para
interagirem e demonstrarem suas habilidades (CAVALHEIRO; PINO, 2007).
Como iniciativa para tentar mudar a realidade das futuras gerações, surge o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID um programa do
qual concede bolsas a licenciandos participantes em parceria com escolas e
professores da rede pública de ensino, incentivando estes acadêmicos no
aperfeiçoamento para sua futura profissão, elevando assim a qualidade da formação
dos professores.
Através do PIBID é possível aos graduandos conhecer os trabalhos dos
diretores, pedagogos e professores e a experimentação da docência, trabalhando os
conteúdos em salas e promovendo a aprendizagem, também incentivando toda a
comunidade escolar.
O programa auxilia o colégio e os alunos, pois os pibidianos desenvolvem atividades
diferentes das desenvolvidas em salas, e auxiliam os professores em atividades
práticas, podendo assim o professor trabalhar de diversas maneiras, além de
desenvolver projetos dos quais levam o colégio a um ambiente mais aconchegante,
tudo para que os alunos sintam-se confortáveis e motivados a aprender.

2.2 IMPORTÂNCIA DOS OBJETOS LÚDICOS PARA O PROCESSO
PEDAGÓGICO.
O ensino de ciências deve proporcionar situações que alunos possam
sentir-se cientistas, adotando procedimentos, observando, realizando anotações
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para desenvolver a curiosidade e a criatividade tornando a aprendizagem mais
interessante do ponto de vista do aluno (NIGRO, 2012).
Também é necessário compreendermos como construir os conteúdos dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997, p.33), que estabelecem algumas
diretrizes:



•

•

Os conteúdos devem se constituir em fatos, conceitos, procedimentos,
atitudes e valores compatíveis com o nível de desenvolvimento intelectual
do aluno, de maneira que ele possa operar com tais conteúdos e avançar
efetivamente nos seus conhecimentos;
Os conteúdos devem favorecer a construção de uma visão de mundo,
que se apresenta como um todo formado por elementos interrelacionados, entre os quais o homem, agente de transformação. O
ensino de Ciências Naturais deve relacionar fenômenos naturais e
objetos da tecnologia, possibilitando a percepção de um mundo
permanentemente reelaborado, estabelecendo-se relações entre o
conhecido e o desconhecido, entre as partes e o todo;
Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista social e ter
revelados seus reflexos na cultura, para permitirem ao aluno
compreender, em seu cotidiano, as relações entre o homem e a natureza
mediadas pela tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a
realidade à sua volta. Os Temas Transversais apontam conteúdos
particularmente apropriados para isso (BRASIL, 1997, p.33).

Apesar de todas as formas de abordar a Ciências algumas pesquisas
mostram que as crianças estão chegando desmotivadas, pelo fato das tecnologias
e brinquedos atraírem muito mais do que a escola. Uma boa forma de motivar os
alunos é criar metas, das quais não force os alunos a nada, mas sim a algo em
que dialogando e argumentando, traga opiniões e o interesse desses (ROZERA;
NARDI, 2009).
Deve-se considerar, algumas vezes que esta motivação dos alunos pode
ser apenas para ir bem nas avaliações escritas, das quais sabem que dependem
esta nota para passar de ano, segundo Piassi e Araujo (2012) deve-se deixar claro
que os conteúdos as quais devem aprender é para que possam compreender que
tudo que estão aprendendo faz parte de sua vida, ou seja, criar recursos para que
sintam-se autônomos para realizar as atividades e se desafiarem a aprender cada
vez mais. Desta maneira uma forma de inserir que os conteúdos no cotidiano dos
alunos, pode ser através da utilização dos objetos lúdicos que facilitar o processo
de ensino – aprendizagem.
Segundo Dallabona e Mendes (2004, p.2)
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O lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão do mundo mais real.
Por meio das descobertas e da criatividade, a criança pode se expressar,
analisar, criticar e transformar a realidade. Se bem aplicada e compreendida,
a educação lúdica poderá contribuir para a melhoria do ensino, quer na
qualificação ou formação crítica do educando, quer para redefinir valores e
para melhorar o relacionamento das pessoas na sociedade (DALLABONA;
MENDES, 2004, p.2).

Segundo as DCE de Ciências do Paraná, o lúdico é uma forma de integrar o
estudante com o mundo, promovendo a imaginação, curiosidade e o interesse por
meio de jogos, brinquedos, modelos e exemplificações. Permitido, assim a interação
entre os assuntos abordados, melhorado os níveis de percepção e reestruturação
cognitiva (PARANÁ, 2008).
De acordo com a proposta da Base Nacional Comum Curricular1 (BNCC) as
metodologias empregadas no Ensino de Ciências da Natureza, devem ser realizadas
através de diferentes estratégias e com o uso de diversos instrumentos didáticos,
promovendo a motivação das crianças, a interação dos estudantes com o mundo por
meio de várias alternativas e ações como jogos, brinquedos, modelos investigação,
respeitado o estágio de maturidade de cada etapa (BRASIL,2015).
Na educação brasileira ainda se tem a ideia que as crianças ao deixar a
educação infantil e ir ao ensino fundamental, deixa de ser criança e passa a ser
estudante. Tornando o aluno confuso, pois na educação infantil o lúdico está presente
no projeto pedagógico e nos planos de ensino, já no ensino fundamental, algumas
vezes é apresentado como atividades complementares, mas quase nunca como uma
estratégia de ensino (GIRARDI, 2012).
O lúdico é um promotor de aprendizagem, pois aproxima dos alunos os
assuntos científicos, sendo importante sua utilização para desenvolverem habilidades
e problemas propostos pelos professores (KNECHTEL; BRANCALHÃO, 2008).
A utilização de jogos educativos é um objeto lúdico interessante que viabiliza
a aprendizagem, pois eles não apenas divertem, mas também geram um
conhecimento e fazem com que os alunos pensem com motivação (PEREIRA, 2010).
Pelos jogos possuírem uma dinâmica de competitividade, auxiliam na compreensão
de assuntos que não são considerados interessantes.

1

Documento Introdutório em fase de apreciação
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Os jogos lúdicos, podem se tornar uma alternativa para um maior
desempenho dos estudantes em alguns conteúdos de difícil aprendizagem
(GRANDO, 2000). Eles podem também contribuir na formação do aluno, pois contém
situações problemas das quais fazem os alunos buscarem alternativas, aumentado os
níveis de atenção e concentração, auxiliando no rendimento escolar (DELELLI, 2011).
Batista e Dias (2012, p. 979) citam que, “os jogos influenciam no
desenvolvimento da agilidade, concentração e raciocínio, contribuindo para que haja
um desenvolvimento intelectual”. Auxiliando na criatividade e tomada de decisões,
tornando as aulas mais atrativas, divertindo e motivando facilitando os conteúdos e,
dessa forma, é possível o professor desenvolver diversos conteúdos, sendo um bom
aliado no processo de ensino – aprendizagem (PINTO et al., 2015).
Alves (2004, p. 5) ressalta que
Talvez a lição de maior valor que as crianças podem aprender brincado seja
que, quando perdem, o mundo não acaba. Se a criança perde o jogo, pode
ganhar no próximo, ou no seguinte. Perdendo em jogos que podem ser
disputados de novo ou vencidos as crianças entendem que, apesar dos
reveses temporários na vida, ainda podem ter sucesso, inclusive na
mesmíssima situação em que experimentaram a derrota (ALVES, 2004, p.5).

Além dos jogos, a utilização de modelos didáticos auxilia os estudantes na
observação de conceitos, Liesenfeld et al. (2015) citam que muitos professores
possuem dificuldades em organizar os conteúdos de maneira compreensível para os
alunos, e os modelos didáticos são uma alternativa para superar esse problema.
Segundo Pérez (2000, p.4)
A ideia de modelo didático permite abordar (de maneira simplificada, como
qualquer modelo) a complexidade da realidade escolar, ao mesmo tempo em
que ajuda a propor procedimentos de intervenção na mesma e a investigação
educativa e de formação dos professores (PÈREZ, 2000, p.4).

Os modelos didáticos são utilizados pois trazem ao aluno a ideia real do que
não é possível ser perceptível, ou que ele apenas iria visualizar em uma imagem
plana, a partir do momento em que o aluno realiza um modelo didático, ele acaba
despertando o interesse e percebendo detalhes os quais, possivelmente sem esta
prática não seria perceptível.
Segundo Paz, Abegg e Filho (2006 p. 136),
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Os modelos são a essência das teorias e podemos classificá-los em três
categorias: modelo representacional, conhecido como maquete, sendo que é
uma representação física tridimensional (ex. terrário, aquário, estufa, etc.);
modelo imaginário é um conjunto de pressupostos apresentados para
descrever como um objeto ou sistema seria (ex. DNA, ligações químicas, etc.)
e o modelo teórico, que é um conjunto de pressupostos explicitados de um
objeto ou sistema (ex. sistema solar, ciclo da chuva, ciclo do carbono, etc.)
(PAZ, ABEGG, FILHO, 2006 p. 136).

Cabe aos professores utilizarem os modelos em sua prática para explorar o
ensino através dessa utilização explicando um fenômeno ou um processo que poderá
auxiliar na resolução de problemas, desta forma o professor consegue correlacionar
a teoria com a prática, para que os alunos acabem questionando os problemas
propostos. (SETÚVAH; BEJARANO, 2009), porém muitas vezes ele não é utilizado
pelos professores por falta de tempo e custo/benefícios dos materiais, porém é
possível utilizar materiais de baixo custo e recicláveis encontrados em seu cotidiano,
sendo uma alternativa interessante para as escolas que não possuem laboratórios,
pois aproximam os estudantes dos objetos em estudo sem a utilização de
equipamentos caros (MENDONÇA; SANTOS, 2011).
De acordo Paz, Abegg e Filho. (2006, p. 136)
A modelização no ensino de ciências naturais surge da necessidade de
explicação que não satisfaz o simples estabelecimento de uma relação
causal. Dessa forma, o professor passa a fazer o uso de maquetes,
esquemas, gráficos, para fortalecer suas explicações de um determinado
conceito, proporcionando assim uma maior compreensão da realidade por
parte dos alunos(PAZ, ABEGG, FILHO, 2006, p. 136).

Como a disciplina de ciências consegue ir muito além das maquetes e gráficos
também é possível realizar aulas práticas que tinha em principio a formação de novos
cientistas, porém atualmente é utilizada para auxiliar a compreensão de assuntos
teóricos, pois o aluno não é somente um mero expectador, desenvolvendo as
atividades e despertado o interesse em uma investigação (LIMA; GARCIA, 2011).
As atividades experimentais estão presentes nas DCE (2008) da disciplina de
Ciências, sendo considerada de extrema importância, com a utilização de várias
formas, sendo aulas demonstrativas ou práticas, dependendo do espaço pedagógico,
porém estas aulas devem sempre estar presentes no cotidiano dos alunos.
Na realização de aulas práticas, o professor pode utilizar matérias de acordo
com a realidade da escola, sendo eles de baixo custo e até mesmo recicláveis, sem a
necessidade de aparelho de auto custo (CAPELETTO, 1992). O autor complementa:
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Há toda uma fundamentação psicológica e pedagógica que sustenta a
necessidade de proporcionar à criança e ao adolescente a oportunidade de,
por um lado, exercitar habilidades como cooperação, concentração,
organização, manipulação de equipamentos e, por outro lado, vivenciar o
método científico, entendendo como tal a observar os fenômenos, o registro
sistematizado de dados, a formulação e o teste de hipótese a interferência de
conclusões (CAPELETTO,1992, p.18).

Segundo Krasilchik (2008), as principais funções das aulas práticas é
despertar e manter o interesse dos alunos, envolvendo-os em investigações
científicas compreendendo conceitos básicos e desenvolvendo várias habilidades. As
aulas práticas também permitem que o aluno observe o que aprenderam na teoria,
permitido um melhor aprimoramento no Ensino de Ciências. Muitas vezes os
professores não utilizam as atividades práticas e trabalham apenas com o modelo
tradicional de ensino, sem refletir a importância da prática para a aprendizagem dos
alunos (ANDRADE; MASSABNI, 2011).
Para Capelleto (1992), A finalidade de uma aula de laboratório é permitir que
o aluno realize todas as etapas e entenda o porquê está realizando, desta maneira
surge a importância de problematizar e guiar nas etapas.
Segundo Prigol e Giannotti (2008) as aulas práticas também podem ser
realizadas em aulas de campo e computadores, sendo de grande importância para os
alunos, pois eles conseguem desta maneira compreender que estes conteúdos se
relacionam com o seu cotidiano.
A monitoria com a utilização dos objetos lúdicos pode acabar complementado
a ação dos professores, pois com atividades trabalhadas em horário contrário, os
alunos acabam se interessando mais pelos estudos.
Quando se utiliza os objetos lúdicos, acaba-se facilitando o processo de ensinoaprendizagem, proporcionando um ambiente mais agradável em que os alunos
interagem proporcionando o esclarecimento de dúvidas pertinentes a disciplina.
A Monitoria pode ser trabalhada em todas as disciplinas e também é muito
interessante quando trabalhada de forma interdisciplinar, tornando mais possível que
os estudantes passem a ter um alto rendimento em seus estudos em sala.
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3 METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido com quatro alunos de um colégio
Estadual, do município de Dois Vizinhos-PR, no qual a autora foi participante do
projeto PIBID neste colégio e já desenvolvia trabalhos, sendo estes reconhecidos pela
instituição. O trabalho foi realizado com alunos matriculados no 8° ano do Ensino
Fundamental, os estudantes foram convidados no início do 1º trimestre do ano letivo
de 2016 (março).
O pequeno número de participantes se deve pela escola possuir vários
projetos atuantes como, mais educação e a o próprio PIBID, que possui vários
projetos, sendo eles muitas vezes realizados no mesmo horário, dificultando a
participação de vários estudantes.
As atividades de monitoria aconteceram duas vezes por semana, em horário
de contra - turno, perfazendo 4 horas/aula semanais, com auxílio de outros pibidianos.
Obteve-se inicialmente a autorização dos pais das participantes, para estarem
comparecendo no estabelecimento de ensino em horário contrário a sua rotina, para
que os pais estivessem cientes destas participações. (APÊNDICE A).
Na monitoria houve a retomada dos conteúdos abordados em sala pela
professora regente, porém com metodologias diferenciadas como jogos, modelos
didáticos, aulas práticas e expositivas, seguindo os Conteúdos Estruturantes das DCE
de Ciências do Estado do Paraná (2008), que são distribuídos em Astronomia,
Matéria, Sistemas biológicos, Energia e Biodiversidade.
Durante a monitoria os estudantes continham um caderno específico para os
encontros, no qual realizaram anotações de cada tema abordado; isso auxiliou a
monitora a realizar uma avaliação e perceber as dificuldades da aprendizagem e os
progressos dos alunos.

3.1 PESQUISA QUALITATIVA

Esse trabalho utilizou uma pesquisa qualitativa. Segundo Ludkee André
(1986), para realizar uma pesquisa qualitativa é necessário dados, informações e o
conhecimento teórico perante o assunto. Estudar o problema e despertar o interesse
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da pesquisa, reunindo o pensamento e a ação de um grupo para elaborar soluções
aos seus problemas.
A pesquisa qualitativa possui o ambiente natural como sua fonte direta de
dados e o pesquisador como seu principal instrumento, ou seja, a pesquisa qualitativa
faz com que o pesquisador tenha contato direto e prolongado com o ambiente e a
situação em que está investigando (LUDKE; ANDRÉ, 2012).
Para Demo (2012, p. 33)
[...]. O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o
olhar, o balanço, o meneio do corpo, o vaivém das mãos, a cara de quem fala
ou deixe de falar, porque tudo pode estar imbuído de sentido e expressar
mais do que a própria fala, pois a comunicação humana é feita de sutilezas,
não de grosserias. Por isso, é impossível reduzir o entrevistado a objeto
(DEMO,2012, p. 33).

A pesquisa qualitativa apresenta características básicas, como o contato do
pesquisador com o ambiente e a situação, na qual os dados obtidos são relatos das
situações e dos acontecimentos das pessoas. O maior interesse do pesquisador é
observar o problema e se este se manifesta no cotidiano, sendo sempre importante
perceber o ponto de vista dos participantes e como encaram as questões (LUDKE;
ANDRÉ, 1986). Este estudo possui como preocupação a análise do ambiente natural,
valorizando o contato direto e prolongado da pesquisa com o ambiente e a situação
estudada.
Os dados normalmente são coletados utilizando gravadores ou realizando
anotações, neste estilo de pesquisa o pesquisador usa sua própria pessoa com
instrumento confiável, e analisa a interpretação dos dados (Godoy, 1995).
O pesquisador pode ou não participar da pesquisa, sendo uma forma dele
participar através da pesquisa participativa, que segundo Moretti e Adams (2011) ao
contrário da metodologia tradicional, a pesquisa participante é aquela em que o
pesquisador realmente participa da sociedade, ou cultura se envolvendo e
comprometendo-se com o que investiga.

3.2 INTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Como forma de coleta de dados foi realizada a avaliação da monitoria, os
alunos participantes da monitoria receberam um questionário antes e após cada
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atividade desenvolvida, os quais foram observados os níveis de conhecimento perante
o assunto e, posteriormente, o auxílio da monitoria na compreensão dos conteúdos.
Para a realização destas análises foram escolhidas as questões mais
relevantes, pois como auxiliaria na compreensão dos conteúdos, acabaram tornandose extensas, sendo complicado discuti-las na íntegra.

A professora regente da turma também recebeu um questionário, com objetivo
de perceber, se a regente compreendia que a monitoria auxiliou em suas aulas de
ciências, e se as participantes tinham um progresso perante os colegas não
participantes.
Antes de expor os resultados obtidos através dos questionários, e também a
utilização de fotos, áudio e produções, foram enviando termos de consentimento livre
e esclarecido (APÊNDICE G) aos pais e professora, nele explicava a natureza do
projeto e sua importância, juntamente com a necessidade de obter as respostas sendo
estas utilizadas com fins acadêmicos, as alunas receberam nomes fictícios para
preservação de suas imagens.
O questionário é definido segundo Gil (1999, p.128) como, “a técnica de
investigação composta por um conjunto de questões que são submetidos a pessoas
com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos,
valores, interesses etc.”.
Marconi e Lakatos (2010 p.184) citam que
[..] o questionário é um instrumento de coleta de dados, que deve ser
respondido por escrito, para elaborar o questionário requer a observação de
normas precisas, a fim de aumentar sua eficácia e validade. Em sua
organização deve-se levar em conta todos os tipos, a ordem, os grupos de
perguntas, a formulação das mesmas entre outros (MARCONI; LAKATOS,
2010 p.184).

Foram aplicados cinco questionários no total, sendo destes quatro para os
alunos participantes, com os questionários pré e pós idênticos, e um questionário para
a professora regente da disciplina, os questionários continham questões abertas.
Foram realizadas gravações de áudio para observar o comportamento e a
evolução dos alunos perante a didática desenvolvida em sala pelos monitores.
Segundo Martins e Bógus (2004), a vantagem da gravação é a possibilidade de
registrar todas as expressões orais, deixando o pesquisador livre para observar os
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pesquisados. Essa operação é bastante trabalhosa, consome muitas horas
produzindo um resultado inicial onde as informações aparecem indiferenciadas,
porém recomenda-se a gravação, pois ela permite contar com todo o material.

3.3 ANÁLISES DOS DADOS
Os questionários foram analisados de acordo com a análise de conteúdo de
Bardin (2011). Segundo a autora a análise de conteúdo possui três etapas: préanálise, exploração do material e tratamento dos resultados. A pré-análise é a fase de
organização, que se criam as ideias iniciais e organiza um plano de desenvolvimento
(BARDIN, 2011).
Para Bardin (2011, p.65), “a análise de conteúdo é do tipo classificatória: as
respostas a perguntas abertas de um questionário. Trata-se de examinar a um
inquérito que explora as relações psicológicas que o indivíduo manter. ”
As análises de conteúdo são organizadas cronologicamente da seguinte
forma: pré análise, exploração do material, tratamento dos resultados, interferência e
interpretação. A pré análise consiste na fase de organização, o qual sistematiza as
ideias iniciais, realizando esquemas das operações sucessivas. Essa fase possui três
missões, a escolha dos documentos, hipóteses dos objetivos e elaboração de
indicadores. A fase de exploração do material é a aplicação sistemática das decisões
tomadas, e por fim o tratamento dos resultados, que é a transformação destes dados
brunos em significativos, permitindo desta maneira estabelecer quadros de resultados
(BARDIN, 2011).
Para a realização da análise dos conteúdos, não leva-se em conta a
quantidade de alunos, mas sim a quantidade de respostas que foram semelhantes,
desta maneira é possível obter-se mais resultados que participantes.
A análise de conteúdo segundo Bauer e Gaskell (2010), é apenas um método
de analisar o texto, com atenção as qualidades e distinções antes que sejam feitos
quaisquer cálculos, realizando uma ponte entre a estatística e a análise qualitativa.
Além dos conteúdos dos questionários também foram analisadas as falas
significativas que segundo Brandão (2003, p.142), “representam uma expressão de
um pensamento, de um saber, quando se parte do princípio de que em qualquer
pessoa humana há um crescendo de conhecimento vivenciado e acumulado sob a
forma de uma integração cultural de saberes".
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3.4 MÓDULO DOS CONTEÚDOS APLICADOS NA MONITORIA
O projeto foi dividido em três módulos conforme cada temática em estudo:
Módulo I - Conhecendo o vilão - Aedes aegypti, Módulo II – o que acontece quando
nos alimentamos? – Sistema digestório. Módulo III– equipamentos de laboratório e
suas manipulações.
Para a realização dos módulos foi aplicado um questionário pré com o intuito
de verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre os assuntos abordados. Em
seguida, foi ministrada a aula, com a utilização de objetos lúdicos, sendo o módulo I
sobre o Aedes aegipty (APÊNDICEB), utilizado modelos didáticos, experiências e aula
de campo. Módulo II (APÊNDICEC), a respeito do sistema digestório utilizando
modelos didáticos e experiências. Módulo III (APÊNDICE D), em relação as vidrarias
do laboratório utilizando a problematização e demonstração.
Ao fim de cada módulo aplicou-se o um questionário pós, idêntico ao pré, para
realmente comparar as respostas e analisar se houve ou não progresso no ensino –
aprendizagem, estas respostas foram analisadas através das tabelas, se houve um
resultado satisfatório perante a utilização dos objetos lúdicos.
Foi aplicado mais dois questionários (APÊNDICES E e F), um para as
participantes com relação a monitoria, para obter informações se consideravam que a
monitoria realmente estava auxiliando-os no processo de ensino–aprendizagem.
Por fim foi analisado o questionário aplicado, para a professora da turma, a
qual observou se o rendimento das participantes, e o trabalho realizado na monitoria,
realmente estavam surtindo efeito em sua disciplina.
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4 RESULTADO E DISCUSSÃO

4.1 MÓDULO I – CONHECENDO O VILÃO – Aedes aegypti
O Brasil passa por epidemia de Dengue causada pelo Aedes aegypti o qual
há muito tempo está presença em grande parte do território nacional sua capacidade
de desenvolver formas mais severas das doenças acaba resultando em surtos
epidêmicos, dos quais é necessário um o conhecimento amplo deste vetor para sua
erradicação. Antigamente, limitava-se às instituições de saúde a controlar o vetor,
porém frente à gravidade da situação acaba-se adotando outras medidas de
prevenção (TEIXEIRA; BARRETO 1996).
Para que o controle desse vetor seja efetivo é necessário a participação da
população, sendo fundamental que os objetivos entomológicos sejam bem
reconhecidos pela comunidade. Destes o principal objetivo a eliminação de vetores
no ambiente doméstico.
Uma das formas eficientes de cumprir esta meta é realizar estes trabalhos
educativos com a comunidade através de palestras em escolas, podendo ser
utilizados excelentes materiais didáticos e diferentes abordagens, aproximando o
problema existente na comunidade para os alunos, pois estes estudantes são um
ótimo canal de novos conceitos na comunidade (BRASSOLATTI; ANDRADE, 2002).
O módulo I foi iniciado com a aplicação de um questionário prévio aos
participantes, em seguida realizou-se uma contextualização da história do Aedes
aegypti, comentando o local em que ele surgiu como chegou ao Brasil, qual doença
ele trouxe consigo primeiramente.
Utilizando modelos didáticos dos mosquitos Aedes aegypti, foi possível
diferenciar as principais características dos machos e fêmeas, e a partir disso, exibiuse um vídeo, com o intuito de observar todas as fases do ciclo do Aedes aegypti e a
diferença deste ciclo com o do Culex, que é o pernilongo em que encontramos em
nossas casas, pois é fácil diferenciar todo o ciclo de vida e o hábito de ambos, pois
são bem opostos. Foi possível observar o fato de só a fêmea transmitir o vírus e os
motivos dos agentes de saúde constantemente visitarem as residências.
Posteriormente, trabalhou-se este ciclo com amostras do Aedes aegypti. Após
as observações, foi possível discutir a diferença das doenças causadas pelo vírus, e
a epidemia que estava ocorrendo na cidade.
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Após o assunto trabalhado aplicou-se o pós-questionário para analisar o que
os alunos aprenderam e se foi válido. De acordo com a questão 3 “Quais as principais
diferenças do mosquito Aedes aegypti macho e fêmea? ”. Houve as seguintes
respostas:

Tabela 1 - Distinção do mosquito Aedes aegypti, 2016.
Questionário pré módulo I
Categorias
Unidades de
análise
A- As Fêmeas transmitem
doenças e o macho não
B- As Fêmeas picam os
seres humanos
C- As Fêmeas colocam ovos

Questionário pós módulo I
Categorias
Unidades de
análise

2

A. A fêmea pica
os seres
humanos

2

B. Tamanho

2

C. Aparelho
bucal

1

2
4

D. Antenas
4
Fonte – BERTAN, 2016.

Com a aplicação dos questionários é possível observar que o que sabiam
sobre o Aedes aegypti era muito superficial, apenas que a fêmea é quem pica e
transmite a doença e que é ela que coloca os ovos. Após a aplicação do módulo I foi
possível analisar que elas compreenderam questões com mais precisão, quanto a
diferença destes animais.
Isso pode ser explicado pelo contato com o modelo didático (Fotografia 1),
também sendo abordada uma questão da qual era questionado a diferença do Aedes
aegypti para os outros Culex, complementando esta, também foi utilizado o modelo
didático para que não houvesse dúvidas no reconhecimento do vetor.

Fotografia 1 - Alunas do 8º ano observando as diferenças
do modelo didático do Aedes aegypti.
Fonte: BERTAN, 2016.
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Os modelos didáticos facilitam o aprendizado, pois além do aspecto visual, a
manipulação e até mesmo a construção desses modelos desperta uma preocupação
com os detalhes, das quais o auxilia a compreender o que o conteúdo que está sendo
trabalhado, proporcionando a experimentação e problematização enriquecendo o
processo de aprendizagem (LIESENFELD et al., 2015).
Podemos considerar os modelos didáticos como um instrumento que é
extremamente eficaz na prática docente. Normalmente abordam os conteúdos que
são de difícil compreensão ou visualização dos estudantes, que passam a prestar
atenção em todo o processo de aprendizagem. Materiais como este dão a eles a
oportunidade de observar, analisar e sentir o que seria apenas abstrato, contribuindo
na construção do conhecimento e facilitando a aprendizagem, podendo ser utilizado
em todas as disciplinas do ensino fundamental, melhorando o desempenho dos
alunos (LARENTIS; MALACARNE; SEREIA, 2010).
De acordo com a questão 7 “Qual o ciclo de vida do Aedes aegypti? “. Houveram as
seguintes respostas descritas na tabela 2.
Tabela 2 - Ciclo de vida do Aedes aegypti, 2016.
Questionário pré módulo I
Categorias
Unidade de análise
A. Nasce, pica e morre.
1
B. Nasce, vive e morre.
C. Nasce, cresce,
reproduz e morre.

Questionário pós módulo I
Categorias
Unidades de análise
A. Ovo –
Larva –
Pupa –
Adulto

4

1

2
Fonte – BERTAN, 2016.

Foi possível identificar que elas não conheciam o ciclo de vida do vetor, do
qual seria primordial essa pré compreensão, principalmente da fase larval, pois é nela
que ocorre a erradicação deste inseto. Após todo o trabalho abordado no módulo I as
participantes souberam responder corretamente à questão.
A utilização de tecnologias em sala de aula possibilita a inovação no ensinoaprendizagem, despertando a criatividade e estimulando a construção de
aprendizados múltiplos, além da contextualização de conteúdos variados (SILVA;
OLIVEIRA, 2010).
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Os vídeos são um excelente recurso para a aprendizagem, pois muitas vezes
para realizar algumas práticas são necessários equipamentos extremamente caros,
ou estes são processos lentos e/ou rápidos de mais para observar, com a utilização
dos vídeos é possível observar todos estes processos, sendo possível o aluno
observar os detalhes podendo repetir esse processo quantas vezes seja necessário
para sua compreensão (KRASILCHIK, 2008).
Estes vídeos podem ser utilizados de várias maneiras, principalmente para
descrever uma realidade com mais objetividade possível, do qual permite despertar a
curiosidade e motivação, facilitando o desejo de conhecimento do conteúdo
trabalhado, pois se usado de forma correta é um excelente meio de aproveitar o
potencial educativo (SANTOS; KLOSS, 2010).
As aulas práticas foram trabalhadas com o mosquito em todas as fases de
desenvolvimento, sendo que ovo, larva e pupa, estavam vivos dentro de um ambiente
protegido (Fotografia 2), e o mosquito adulto observado através de lâminas
permanentes no microscópio (Fotografia 3), elucidando as diferenças já trabalhadas
com o modelo didático.

Fotografia 2 - Larvas do Aedes aegypti.
Fonte: BERTAN, 2016.
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Fotografia 3 - aluna Isabele da 8º série, observando o
Aedes aegypti adulto no microscópio.
Fonte: BERTAN, 2016.

Já as aulas práticas possuem funções únicas, pois permitem que os alunos
tenham contato direto

com

os

fenômenos,

manipulando

equipamentos

e

organismos, sendo possível analisar processos biológicos, podendo enfrentar
resultados

não

previstos,

pois

a

interpretação

desafia

a

imaginação

e

raciocínio (KRASILCHIK, 2008).Além de facilitar a aprendizagem dos alunos, pois os
colocam como investigadores, construindo seus conhecimentos promovendo a
visualização do que antes estava apenas no imaginário, motivando o interesse pelo
conteúdo, pois aprendem a desenvolver habilidade de uma forma mais adequada
(LIMA; GARCIA, 2011).
Em uma próxima pergunta (questão 6), “Qual é o hábito alimentar do Aedes aegypti
macho e fêmea? “. Houveram as seguintes respostas descritas na Tabela 3.

Tabela 3 - Hábito alimentar do Aedes aegypti, 2016.
Questionário Pré Módulo I

Questionário Pós Módulo I

Categorias

Unidade de
análise

A. Macho: não sei

1

A. Fêmea: sangue

1

B. Fêmea: frutas

1

B. Macho: plantas

1

C. Macho: frutas

1

C. Macho: seiva

3

D. Macho: planta

2

D. Fêmea: sangue
e seiva

3

E. Fêmea: sangue
Fonte – BERTAN, 2016.

4

Categorias

Unidade de
análise

29

É possível observar, através do questionário, que anteriormente muitas
compreendiam que a fêmea apenas alimentava-se de sangue. Sobre o macho, elas
possuíam muitas dúvidas, não sabendo qual era a correta alimentação. Após
trabalharmos o conteúdo foi possível perceber que a grande maioria compreendeu
que a fêmea se alimenta de sangue e seiva e que o macho alimenta-se de seiva.
Como forma de reforçar o conteúdo e realmente possibilitar o aprendizado de todas,
foi realizado um jogo denominado “Dengue Hemorrágica” (Fotografia 4), no qual os
alunos respondiam questões, sobre o Aedes aegypti e suas doenças.

Fotografia 4 - Alunas participando do jogo da Dengue Hemorrágica.
Fonte: Bertan, 2016.

A utilização de jogo em sala é um recurso muito eficiente e motivador no
ensino e aprendizagem, sendo capaz de promover um ensino mais interessante e
dinâmico, dessa maneira as aulas ficam mais atrativas e desafiadoras, tornando a
disciplina mais interessante. Pois envolve a competição e o desafio, o que motiva o
jogador a procurar conhecer mais sobre os conteúdos trabalhados e a possibilidade
de superação de limites, buscando vitórias e adquirindo confiança e coragem para se
arriscar e principalmente a estimular mais o conteúdo para conseguir competir
(PEREIRA, 2010).
Os jogos são recursos auxiliadores importantes para serem utilizados em sala
de aula, tornando o conteúdo didático mais atraente caminhando por meio de
curiosidade do aprender, sendo uma importante ferramenta pedagógica, beneficiando
em aspetos como socialização, atenção, concentração aprendendo os conteúdos de
forma diferenciada e lúdica (BATISTA; DIAS, 2012).
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As respostas da questão 8: “Como a fêmea seleciona os locais para postura
de ovos? ” Estão apresentadas na Tabela 4.
Tabela 4 - Criadouro de larvas do Aedes aegypti, 2016.
Questionário Pré Módulo I
Categoria
Unidade de análise
A. Água limpa,
parada e no
escuro

1

Questionário Pós Módulo I
Categoria
Unidade de análise
A. Pouco sujo

3

B. Água parada

3

C. Pouca luz

4

3
B. Sem
respostas
Fonte – Questionário da Monitoria - 2016.

Foi possível observar que, anteriormente, apenas uma das alunas conhecia
sobre o criadouro do Aedes aegypti. Já no pós-questionário, todas conheciam, pois
além da explicação deste conteúdo, foi realizada uma aula a campo (Fotografia 5), na
qual as alunas puderam observar criadouros do mosquito e que estes eram
normalmente lixo. Foi realizada atividade visando erradicar esses criadouros.

Fotografia 5 - Alunas observando um dos pontos de lixo
no colégio trabalhado.
Fonte: BERTAN, 2016.

Cada vez mais se busca proporcionar uma aula com a realidade social,
cultural e ambiental do aluno, para isso ser possível é necessário diversificar a prática
pedagógica para fugir das práticas rotineiras que existem no âmbito escolar. Uma
alternativa utilizada é a aula de campo, que é capaz de transpor os conhecimentos
teóricos da aula para a realidade, apresentando-se como uma oportunidade para que
os alunos possam realizar observações e registrar suas visões (SILVA; SANTOS;
GERTRUDES, 2014).
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Através da aula de campo também é possível estudar a interação do homem
na natureza, explorando os aspectos naturais, sociais, históricos, culturais podendo
ocorrer em vários lugares (VIVEIRO; DINIZ, 2009).
Desta forma, é possível perceber que as aulas de campo se bem trabalhadas,
determinam a realidade que está sendo estudada e permite uma visão mais ampla
facilitando o aprendizado, fazendo com que um trabalho de campo tenha mais
validade que muitas aulas teóricas, pois através das observações dos alunos o
professor pode desenvolver neles a capacidade de reflexão, para que possam
compreender o que está sendo observado (FALCÃO; PEREIRA, 2009).
Esta aula de campo possibilitou os estudantes a observar a interação negativa
do homem na natureza e como o lixo em lugares incorretos, além de gerar poluição,
resultar em proliferação de vetores de uma série de doenças principalmente do Aedes
aegypti. É possível notar esta percepção através do comentário da aluna Izabele.
Comentário aluna Izabele (8º ano).
“Hoje em dia o ser humano produz muito mais lixo do que alguns anos
atrás, pois nós não reutilizamos e não ligamos tanto para o lixo que
produzimos, sem saber se esse destino vai ser o correto, e existem pessoas
também que jogam o lixo em qualquer lugar, podendo atrair doenças e
insetos e uma dessas doenças é a dengue”.
4.2 MÓDULO II – O QUE ACONTECE QUANDO NOS ALIMENTAMOS? SISTEMA DIGESTÓRIO
O módulo II iniciou com a aplicação de um pré questionário, em seguida foi
realizada uma problematização sobre a importância do sistema digestório. Com o
auxílio de um modelo didático
Realizou-se algumas experiências, com o intuito de destacar as ações do
órgão sobre os alimentos, como, a ação da saliva, importância da mastigação,
importância desses órgãos para digestão e para a sobrevivência entre outros.
Finalizamos o conteúdo com a abordagem das doenças que ocorrem em alguns
desses órgãos.
Após a realização das aulas foi aplicado o pós-questionário. Será elencada a
seguir, a análise dos resultados obtidos com os questionários.
Ao serem questionados sobre quais órgãos compõem o tubo digestivo, as
respostas foram:
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Tabela 5 - Questionário pré e pós dos órgãos que compõem o sistema digestório (Boca, Faringe,
Esôfago, Estômago, Intestino delgado, Intestino Grosso, Ânus), 2016.
Questionário Pré Módulo II
Categorias

A- Estômago

Unidades de
análise

4

Questionário Pós Módulo II
Categorias
A – Boca, Faringe,
Esôfago, Estômago,
Intestino Delgado,
Intestino Grosso,
Ânus.

Unidades de
análise

4

Fonte – BERTAN, 2016.

Através da tabela foi possível perceber que as estudantes não possuíam
muito conhecimento sobre o assunto, conhecendo apenas um órgão. Após a ação da
monitoria, com o auxílio do modelo didático do corpo humano (Fotografia 7), foi
possível abordar a função de cada órgão do sistema e a atividade das enzimas,
trabalhando também os órgãos anexos e sua importância para a digestão, sendo
possível observar a compreensão dos órgãos pertencentes a este sistema.

Fotografia 6 - Alunas do 8º ano observando o modelo
didático do corpo humano.
Fonte: BERTAN, 2016.

Estes modelos prendem a atenção dos alunos, permitindo que acompanhem
passo a passo a relação entre o modelo e a realidade, tendo a interação, retirada de
dúvidas, comentários e curiosidades, o que comprova que a utilização desse material
contribui na construção do ensino-aprendizagem (LARENTIS; MALACARNE;
SEREIA, 2010).
Desta maneira, o modelo didático é utilizado para melhorar a qualidade do
ensino de ciências, pois a partir do uso da criatividade, ocorre uma melhor percepção
em relação ao mundo (PAZ, ABEGG, FILHO, 2006).
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As respostas obtidas com o questionamento sobre a função da boca na
digestão proporcionaram a seguinte análise:
Tabela 6 - Comparação do questionário pré e pós da função do sistema digestório, 2016.
Questionário Pré Módulo II
Unidades de
Categorias
análise

Questionário Pós Módulo II
Unidades de
Categorias
análise
A. Misturar os
alimentos
B. Sentir o gosto

1

1
2

C. Engolir
A - Sem respostas

4

D. Mastigar os
alimentos

2

2
E. Triturar os
alimentos
3
F. Degradar o
amido
(carboidrato)
Fonte – BERTAN, 2016.

Através da Tabela 6, foi possível perceber, o pouco conhecimento referente
à função da boca na digestão. Após trabalhar com experiências que abordavam a
importância da mastigação, a função da ptialina e a interação do sistema respiratório
e digestório (Fotografia 7), as alunas conseguiram compreender a função e todas as
etapas de digestão que ocorrem na boca.

Fotografia 7 - - Alunas do 8º ano observando a experiência
da função da bile no organismo.
Fonte: BERTAN, 2016.
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O laboratório é um local de desenvolvimento do aluno, possibilitando que ele
exercite suas habilidades de cooperação, concentração, organização e manipulação,
entendendo os fenômenos, sendo muito importante no processo de ensino aprendizagem de novos conhecimentos (RONQUI; SOUZA; FREITAS, 2008).
As aulas práticas também possuem a função de despertar o interesse dos
alunos, havendo uma participação auxiliando na capacidade de resolver problemas e
entender conceitos, gerando uma compreensão mais abrangente (LIMA; GARCIA,
2011).

4.3 MÓDULO III – EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO E SUAS
MANIPULAÇÕES.
Foi aplicado um questionário pré, em seguida iniciada a monitoria com uma
problematização a respeito das normas de laboratório, levando - as a pensar sobre a
necessidade e os cuidados a serem tomados quando se desenvolve atividades com
o uso de reagentes e vidrarias. Posteriormente, foi realizado o reconhecimento desses
materiais e para que são utilizados.
Este módulo foi uma proposta de professores e supervisores do PIBID, pois o
colégio possui muitos equipamentos de laboratório, desta forma eles consideram esta
atividade importante, pois o reconhecimento dos materiais auxilia nas aulas práticas,
além de propor o conhecimento de como manipular os equipamentos.
Após a realização da atividade prática, foi aplicado um pós - questionário. A
seguir serão analisadas as respostas aos questionamentos: “Você conhece as normas
de laboratório? Se sim quais são elas? ”
Tabela 7- Comparação do questionário pré e pós sobre as normas do laboratório, 2016.
Questionário Pré Módulo III
Unidades de
Categorias
análise

Questionário Pós Módulo III
Unidades de
Categorias
análise
A - Sem joias
1

A – Não

4

B - Não se alimentar

1

C - Manter a higiene

1

D - Cabelo Preso

3
3

E - Roupa adequada
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Fonte: BERTAN, 2016.

É possível perceber que anteriormente elas não conseguiam estabelecer
nada relacionado às normas do uso de laboratório. Após a realização de uma
problematização (Fotografia 8) sobre estas normas houve compreensão de grande
parte delas. Observa-se pela transcrição do questionamento:
Monitora:Vocês conhecem as normas de segurança do laboratório?
Alunas:Não
Monitora: O que vocês acham que aconteceria se eu tivesse o cabelo bem comprido
como a Izabele e solto e estivesse trabalhando no laboratório?
Ariana:Sei lá, você podia ta mexendo com fogo e pegar fogo.
Monitora:Então, como a pessoa deve ir aolaboratório?
Izabele:Com um coque.
Monitora:Exato, com o cabelo preso. Quando vocês veem cientistas em laboratórios,
com que roupas eles estão?
Hanna:De jaleco
Monitora: Por que será que é importante eles estarem de jaleco?
Alunas: Sei lá.
Monitora:Será que ele veste o jaleco para ser diferente?
Jhennifer:Não
Monitora: Então por quê?
Ariana: Porque se derramar algo não vai machucar.

Fotografia 8 - Monitora escrevendo as normas de laboratório
que as alunas acertavam.
Fonte: BERTAN, 2016.

Quando deixamos de utilizar aulas copiadas e ditadas construímos uma
participação fundamentada na problematização, com questionamentos, instigando os
alunos a desenvolverem sua criatividade e criticidade (MORAES; LIMA, 2004).
Dessa maneira, quando realizamos os questionamentos conseguimos
perceber as dúvidas e iniciar um problema a ser estudado, solucionando e realizando
a compreensão dos conteúdos e incentivando os alunos a questionarem e interagirem,
obtendo um diálogo construtivo e crítico (NINAUS et al., 2013).
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Para Moraes, Lima (2004, p.16):“é a partir da problematização e do
questionamento que construímos uma nova hipótese do ser, fazer ou conhecer”.
Quando foram indagadas sobre a diferença entre o Béquer e o Erlenmeyer, as
respostas obtidas podem ser observadas na tabela a seguir:

Tabela 8 - Comparação entre questionário pré e pós sobre a diferença entre Béquer e Erlenmeyer,
2016.
Questionário Pré Módulo III
Questionário Pós Módulo III
Unidades de
Unidades de
Categorias
Categorias
Análise
Análise
A - Tamanho da
Boca

1

3

A - Bocal, um é afunilado
outro não
B - Com o Béquer não é
possível misturar sem
uma vareta

1

3

B - Não sei

Fonte: BERTAN 2016.

Foi possível perceber que no pré-questionário a maioria delas não sabia a
diferença e apenas uma levou em conta o formato, porém não a função. No pósquestionário elas já conseguiram compreender a função de cada um (Fotografia 11),
e qual seria a principal diferença entre eles.

Fotografia 9 - alunas percebendo a diferença do béquer para
o erlenmeyer.
Fonte: BERTAN, 2016.

Esta pergunta foi selecionada para análise, pois tanto o béquer quanto o
erlenmeyer são as vidrarias mais utilizadas por professores para a realização de
experiências, dessa maneira, conhecendo os materiais e suas funções, as aulas
práticas terão um significado maior, porque além do aluno aprender com a experiência
ele também reconhece o que está manipulando.
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Foram utilizadas outras vidrarias para observarem todos os procedimentos,
sendo essas aulas demonstrativas que segundo Marques et al. (1994) é um recurso
eficaz, pois estimula a curiosidade, interesse e a motivação dos alunos.
Praticamente todas as crianças aprendem com experiências vividas em seu
cotidiano, e quando estimuladas a criatividade compartilham com o professor, sendo
ele capaz de utilizar a demonstração e um conceito instigando o pensamento do aluno,
do qual dificilmente poderíamos observar em aulas tradicionais (GASPAR;
MONTEIRO,2005).
É muito importante e necessário existir uma aula de vidrarias e equipamentos
de laboratório com todos os alunos, pois muitas vezes os professores realizam aulas
práticas com estes equipamentos e eles acabam não compreendendo como realizar
a experiência muito menos a forma correta de manipular estes equipamentos,
podendo ocorrer acidentes, os quais podem trazer prejuízos para escola e para o
manipulador.
4.4 QUESTIONÁRIO PARA PARTICIPANTES
4.4.1 QUESTIONÁRIO PARA ALUNAS PARTICIPANTES DA MONITORIA.
A monitoria foi trabalhada com o intuito de transpor os conteúdos estudados
em sala de aula de forma lúdica, por meio da qual os alunos considerem o ensino de
Ciências divertido e interessante, além de motivados a participar do projeto.
A seguir, será realizada a análise das respostas obtidas, referente aos
questionamentos com a finalidade de verificar a motivação das participantes:
Foi realizado um questionário (Fotografia 12), para verificar a motivação e
participação do projeto.

Fotografia 10 - Alunas respondendo questionário referente
a monitoria.
Fonte: BERTAN, 2016.
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Foi avalia a questão 7, sendo esta: “Você considera que a monitoria deve
continuar? ”, todas as respostas foram positivas, mostrando que o trabalho que está
sendo realizado na monitoria está motivando as alunas, as quais gostam de participar.
“Sim, porque é muito legal o geito que elas ensinam” (Jennifer aluna do 8º ano)
“Sim, monitoria hoje, monitoria amanhã, monitoria sempre” (Isabela, aluna do 8º ano).
Com o intuito de observar se a monitoria realmente está atingindo seus
objetivos: “você acredita que a monitoria pode contribuir para seu futuro? ”. Houve as
seguintes respostas:

Tabela 9 - Como a monitoria contribui para o futuro, 2016.
Categorias

Unidades de análises

A - Ensina de novas formas

2

B- Fortalece o conhecimento

1

C- Auxilia na compreensão da disciplina de
ciências
Fonte – BERTAN, 2016.

1

Foi possível perceber que todas as respostas mesmo que de maneiras
diferentes retomam a monitoria como algo positivo, que auxilia na compreensão da
disciplina e para a vida futura.
Segundo Knechtel e Brancalhão (2008), ensinar Ciências não é apenas
transmitir as informações, mas tornar um aluno consciente e crítico, além de oferecer
novas formas para que ele possa escolher seu caminho. Dessa forma, o professor
não deve ser apenas um mero transmissor de conhecimentos.
A monitoria surge para transpor os conteúdos de ciências, propondo
transformar a aprendizagem em algo dinâmico e interativo, em busca de um aluno
motivado e proativo (FRISON; MORAES, 2010).
Cavalheiro (2008) também cita que a monitoria surge como uma estratégia
para melhorar o ensino e a aprendizagem visando, fortalecer a teoria e a prática e a
integração curricular em seus diferentes aspectos, envolvendo os alunos em
atividades que provoquem a discussão e reflexão, pois promove o envolvimento dos

39

alunos utilizando a criatividade para tornar o conteúdo mais fácil de ser estudado e
compreendido.
É importante compreender que, mesmo a literatura apontando os objetivos e
características da monitoria, faz-se necessário a investigação do que motiva os alunos
a participar da monitoria. A questão 3 investiga: “Qual o motivo de você estar
participando da monitoria? ”
Tabela 10 - Motivo da participação da monitoria, 2016.
Categoria

Unidade de análise

A- Aprender mais ciências

3

B- Aprender de forma lúdica

1

Fonte – BERTAN, 2016.

Observa-se que realmente as alunas sentem-se motivadas em aprender
Ciências e que as atividades lúdicas são um dos motivos que consideram a monitoria
importante para a aprendizagem de Ciências. É possível perceber no comentário:
Na monitoria eu aprendo muitas coisas sobre ciências, de uma
maneira divertida e nova, com materiais novos e é legal, já que
é legal eu me divirto e se eu me divirto eu aprendo (Ariana, aluna
8º ano).
Ao observar as aulas de Ciências, no Ensino Fundamental, é possível
perceber que o processo de ensino-aprendizagem da disciplina ainda é muito abstrato
e utilizado de maneira tradicional, no qual as informações são apenas memorizadas.
As atividades lúdicas são promotoras da aprendizagem das práticas escolares, as
quais aproximam o aluno do conhecimento cientifico (CAMPOS, BORTOLOTO,
FELÍCIO, 2003).
Knechtel e Brancalhão (2008) citam que as atividades lúdicas são importantes
tanto pela diversão como pela aprendizagem, pois através das atividades lúdicas é
possível refletir e questionar sobre a realidade, o que contribui com a aprendizagem,
tornando os alunos mais críticos.
Ao serem questionadas sobre as diferenças encontradas na aprendizagem da
aula regular e na aprendizagem da monitoria, obtiveram-se as seguintes respostas:
conforme Tabela 11.
Tabela 11 - O que ocorre na monitoria que é diferente de sua sala de aula? 2016.
Categoria
Unidades de análise
A- Realizar mais experiências

1

B- Trabalho de forma lúdica

2

C- Ensinam melhor

2

D- Não possui pressão
Fonte – BERTAN, 2016.

1
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Observa-se que através das respostas à questão 6, em sala de aula
provavelmente possui muitos alunos, o que dificulta sanar todas as dúvidas
pertinentes aos conteúdos trabalhados, além de notar-se que são realizadas poucas
experiências e trabalhos lúdicos, principalmente no ensino de ciências, uma vez que
na disciplina de Ciências é possível realizar inúmeras atividades para promover a
interação dos alunos.
Segundo Krasilchik (2008), apesar das aulas práticas serem reconhecidas
como importantes para o ensino, apenas um pequeno número de professores trabalha
com essa modalidade, pois segundo eles não possuem tempo para preparar e existe
a falta de controle de classe, conhecimento para elaborar uma aula e muitas escolas
não possuem equipamentos adequados. No entanto, esses desafios não justificam a
ausência do trabalho prático na disciplina de ciências, sendo que um pequeno número
de atividades interessantes e desafiadoras já é suficiente para suprir as necessidades
básicas.
Prigol e Giannotti (2008) também citam que, por meio das aulas práticas é possível
observar o processo de aprendizagem dos alunos, o progresso e as dificuldades em
sala de aula. É uma atividade importante, pois os alunos conseguem compreender os
conteúdos estudados em sala e a questionar-se e solucionar problemas os quais são
vistos em prática.

4.4.2 QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORA DE CIÊNCIAS.
Com o intuito de verificar se o trabalho realizado na monitoria possui mudança
na aprendizagem de conteúdos da disciplina de Ciências, solicitou-se à professora
regente da turma que respondesse um questionário, no qual há indagações desde o
desempenho em sala até o resultado das avaliações dessas alunas.
Inicialmente, foi perguntado à professora regente: “Como professora de
ciências dos alunos que participam da monitoria, você considera que esta auxilia nas
aulas de ciências? ”A resposta foi positiva afirmando que:
Sempre é válido projetos que auxiliam os alunos (Professora de
Ciências).
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Em relação ao projeto de monitoria, percebe-se uma boa aceitação tanto
pelos professores, quanto pelos gestores da escola, pois a monitoria auxilia os alunos
na compreensão dos conteúdos, abordando a interdisciplinaridade, estimulando-as a
estudar e pesquisar cada vez mais assuntos relacionados com a disciplina de
Ciências.
O seguinte questionamento para a professora da turma foi: “Nos encontros de
monitoria procuramos trabalhar de maneira lúdica. Você acredita que o lúdico pode
auxiliar no processo de ensino – aprendizagem? Como? ”A resposta foi:
Percebo bom desempenho destas alunas (Professora de Ciências).
A regente a turma foi questionada: “Percebe mudanças referentes ao
posicionamento, participação e conhecimento dos alunos que participam da
monitoria? Em caso afirmativo, são positivas ou negativas? ” A resposta foi positiva.
Considero-as boas alunas, tanto em conhecimento como em postura
(Professora de Ciências).
Em uma próxima pergunta também foi questionado: “Quais são as médias (ou
notas) dessas alunas? E qual a média da turma? ”. Tendo a seguinte resposta:
“Três das quatro alunas possuem média acima de 7,5, sendo a média da
turma 5,5”(Professora de Ciências).
Os alunos da monitoria, participam de uma forma mais interativa e dinâmica,
compreendendo melhor os conteúdos, pois estão em um ambiente motivador (JESUS
et al., 2012).
Os autores também comentam que os monitores devem considerar que os
alunos são exploradores, curiosos e confiantes e aprendem a unir resolução de
problemas com criatividade, sendo a motivação dos participantes o primeiro passo,
para que gostem de estudar ciências (JESUS, et al., 2012).
Sobre a utilização de objetos lúdicos na monitoria a professora foi questionada
se acredita que o lúdico poderia auxiliar no processo de ensino- aprendizagem e, de
que maneira. Houve a seguinte resposta
Sim, a aprendizagem ocorre de maneira descontraída, sem medo de
cobranças ou erros” (Professora de Ciências).
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Através das atividades lúdicas é possível preparar os alunos para vida, os
adaptando às condições que o mundo lhe oferece, pois aprendem a competir,
cooperar e conviver em sociedade, oferecendo experiências indispensáveis para a
abstração e operação cognitiva, permitindo liberdade de ação, naturalidade e
consequentemente, prazer, que raramente são encontrados em outras atividades
escolares (DALLABONA; MENDES, 2004).
A escola necessita ser mais prazerosa, na qual o aluno tenha espaço para
vivenciar o conteúdo, viver no imaginário e descobrir o que existe além dos limites da
sala de aula, do quadro, dos livros e termos científicos. Por esse motivo, é necessário
buscar um caminho que realmente exista o sentido do próprio ato de ensinar,
ocorrendo à construção e reconstrução, trocas de experiências e descobertas. É
necessário destacar que nesse ambiente, a aula não se limita a repassar informações
ou mostrar apenas um caminho, ela oferece várias ferramentas para que o aluno
possa escolher e que esta, seja compatível com sua visão de mundo, possibilita a
criatividade, o relacionamento e o pensar crítico (BALBINOT, 2004).
Por fim foi indagado: “Poderia contribuir para auxiliar o trabalho desenvolvido
na monitoria, propondo métodos ou atividades para serem abordados? ” Sendo elas:
“Observar os critérios de seleção, dando prioridade àqueles com
dificuldade de aprendizagem. Sinto muita dificuldade com leitura,
interpretação e síntese; acredito que seria importante atividades que
desenvolvam estas habilidades, neste adiciono a produção de escrita.
Pequenos relatórios. Quando cito o critério para a seleção lembro que
muitas vezes estes alunos que tem várias habilidades em sala ficam
“aguardando o desempenho dos demais”, aqueles que tem baixo
desempenho” (Professora de Ciências).

Através das sugestões podemos perceber a preocupação da professora com
os alunos que possuem baixo rendimento escolar, porém a proposta inicial do projeto
é abordar crianças que possuam interesse em compreender ou aprimorar os
conteúdos em Ciências. Este projeto não seleciona nenhum aluno, todos são
convidados a participar. Considera-se também, que o bom desempenho dessas
alunas não é apenas pelo fato de estarem na monitoria, mas de estar motivadas,
tornando o processo de ensino-aprendizagem muito mais eficaz. Obrigar os alunos a
participar de projetos em contra turno seria frustrante, tanto para o eles quanto para
os monitores.
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Cavalheiro e Pinto (2007, p. 22) citam:
O conhecimento é resultado da aprendizagem. E isso nos conduz ao
necessário conceito de motivação, que no caso da aprendizagem é simbiótico
porque sem motivação não há aprendizagem, porém, não é suficiente. Pois
aprendizagem é um processo de aquisição e assimilação, mais ou menos
consciente, de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar, sentir
e agir em interação constante (CAVALHEIRO; PINTO, 2007, p. 22).

É importante ressaltar que este projeto pode ser desenvolvido porque a
monitora participa do Programa Institucional de Bolsas e Iniciação à Docência – PIBID,
sendo que os colégios que possuem o trabalho desse Programa são beneficiados de
várias maneiras. O PIBID no município de Dois Vizinhos traz muitas oportunidades de
auxílio e projetos para os alunos, sempre os convidando a participar o que resulta na
melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Neste projeto, a leitura também foi
instigada, as alunas realizaram uma síntese de um livro, as quais consideraram
interessante para leitura, pois acreditamos que desta maneira estamos estimulandoas, e auxiliando na escrita e interpretação.
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5 CONCLUSÃO

Para os professores da disciplina de Ciências, muitas vezes é complicado
abordar os conteúdos, por estes possuírem muitos conceitos sendo necessárias a
realização de inúmeras atividades diferenciadas, as quais o professor muitas vezes
não consegue realizar. Desta maneira o projeto complementa a ação docente, pois
permitindo com que os alunos participantes, passem mais horas na escola, e
compreendo o conteúdo repassado pela professora de outras formas, podendo
melhorar os conteúdos trabalhados.
Com a monitoria os alunos tiveram a oportunidade de um contato maior com
o ensino de Ciências, por trabalharem em horário contra - turno, com objetos lúdicos
os quais permitem aos alunos a visualização, manipulação, observação de maneira
diferente a encontrada em sala de aula, se divertindo e aprendendo, podendo sanar
assim as dificuldades encontradas.
Pode-se considerar a monitoria uma ferramenta eficaz no processo de ensinoaprendizagem de Ciências, pois permitiu a aprendizagem de uma maneira diferente
daquela trabalhada em sala pelos professores, além de considerar o conhecimento
prévio dos alunos, sendo este de extrema importância, pois os professores sempre
devem partir do que os alunos reconhecem sobre os assuntos, obtendo um progresso
em casa atividade realizada.
O PIBID sempre se fez presente na construção de todo o trabalho, é através
dele em que os acadêmicos possuem uma visão mais ampla do que será seu futuro,
percebendo todas as dificuldades que irão passar, e com esta prévia os alunos
acabam realizando atividades diferenciadas, assim como as abordadas neste
trabalho.
Tanto o PIBID quanto o trabalho auxiliaram em meu futuro profissional. O PIBID
foi quem me trouxe à docência e sem dúvidas é o que traz muitos alunos, pois
infelizmente à docência não é bem vista pelos alunos, tendo sempre em vista a
pesquisa, isso ocorre muitas vezes por terem a visão de alunos, o pibid já traz a estes
alunos a visão de como a docência é incrível.
Sem dúvidas este projeto me fez uma profissional melhor e que sempre irá buscar
novas metodologias de trabalhar com os alunos, utilizando toda a criatividade possível
e buscando sempre transpor mais conhecimentos aos alunos, apesar de os
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professores não serem reconhecidos e desanimarem por este motivo, aprendemos
que nunca devemos desistir.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS A PARTICIPAÇÃO NA MONITORIA EM
HORÁRIO CONTRÁRIO.

AUTORIZAÇÃO MONITORIA CONTRATURNO

Eu_________________________________________________________________
_______,portador (a) do RG: _______________________________________
responsável pelo aluno(a)
___________________________________________________ ano _________,
declaro estar ciente que o mesmo participará das aulas de monitoria no contra turno
da qual realiza atividades lúdicas com a disciplina de ciências, para que o mesmo
sinta-se motivado a estudar, Sendo assim assumo total reponsabilidade quanto a
integridade de meu responsável.

______________________________
Assinatura do responsável

_____________________
Assinatura do aluno
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DO MÓDULO I.

Projeto de Monitoria.
Monitora: Fernanda Aparecida Brocco Bertan.
1. Por que o nome Aedes aegypti?
_____________________________________________________________
2. Qual a origem do Aedes aegypti?
_____________________________________________________________
3. Quais as principais diferenças do mosquito Aedes aegypti macho e
fêmea?
_____________________________________________________________
4. Quem transmite o vírus da dengue é o macho ou a fêmea? Por quê?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Quais são as características que diferem o mosquito Aedes aegypti de
outros mosquitos?
____________________________________________________________
6. Qual é o habito alimentar do Aedes aegypti macho e fêmea?
____________________________________________________________
7. Qual o ciclo de vida do Aedes aegypti?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Como a fêmea seleciona os locais para postura de ovos?
_____________________________________________________________
9. O clima interfere na postura de ovos? De que maneira?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Quantos ovos um mosquito coloca durante a vida?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
11. Quais as diferenças dos sintomas de Dengue, Chikungunya e Zica?
___________________________________________________________
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO MÓDULO II.

Projeto Monitoria
1. O que é digestão?
_____________________________________________________________
_
2. O tubo digestório é composto por quais órgãos?
_____________________________________________________________
_
3. Quais são as principais enzimas do Sistema Digestório?
_____________________________________________________________
_
4. Qual a função da boca na digestão?
_____________________________________________________________
_
5. As papilas linguais são responsáveis por sentirmos 5 gostos diferentes
quais são eles?
_____________________________________________________________
_
6. O alimento é empurrado até o estômago por meio de contrações dos
músculos lisos. Como se chama o nome destas contrações...
_____________________________________________________________
_
7. Quando o alimento chega no estômago, os nervos e hormônios estimulam
as glândulas do estômago a produzir o suco gástrico. Qual a função do
suco gástrico?
_____________________________________________________________
8. Qual a função e o que o pâncreas produz?
_____________________________________________________________
_
9. Qual é a função do fígado na digestão humana?
_____________________________________________________________
_
10. Como os nutrientes são absorvidos no intestino?
_____________________________________________________________
_
11. Existem bactérias no nosso intestino? Se sim, quais?
_____________________________________________________________
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO MÓDULO III

Projeto de Monitoria.
1. Você conhece as normas de segurança do laboratório? Cite 5.
__________________________________________________________
2. Qual o risco de provar ou inalar reagentes ou soluções do laboratório?
__________________________________________________________
3. Quando se deve utilizar a capela?
__________________________________________________________
4. Como se deve medir a massa dos materiais na balança?
__________________________________________________________
5. Por que se deve antes colocar a água e depois o ácido?
__________________________________________________________
6. Qual a diferença do béquer para o Erlenmeyer?
__________________________________________________________
7. Qual a diferença da pipeta graduada, pipeta volumétrica e bureta?
__________________________________________________________
8. Qual a diferença do funil de vidro para o funil de separação?
__________________________________________________________
9. A Proveta também é utilizada para medir o volume de líquidos e soluções
líquidas, além de realizar transferências, porém qual a diferença da pipeta
para a proveta?
__________________________________________________________
10. Qual a função do tubo de ensaio?
__________________________________________________________
11. O que é uma Pisseta e qual a sua função?
__________________________________________________________
12. Qual a função da tela de amianto?
__________________________________________________________
13. Qual a diferença da lupa para o microscópio?
__________________________________________________________
14. Cite algumas substâncias que são utilizadas em laboratórios.
__________________________________________________________
15. Em caso de acidentes (derramar soluções ou quebrar vidros) o que
devemos fazer?
__________________________________________________________
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APÊNDICE E –QUESTINÁRIO PROJETO MONITORIA

Projeto Monitoria
1. O que significa monitoria?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
2. Você acredita que a monitoria pode contribuir para seu futuro?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
3. Qual o motivo de você estar participando da monitoria?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
4. Você acredita que a monitoria te auxilia nas aulas de ciências?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
5. Você acredita que as professoras estão preparadas para seguir a carreira
docente?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
6. O que ocorre na monitoria que é diferente da sua sala de aula?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
7. Você acha que a monitoria deve continuar?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
8. Cite algumas sugestões das quais você gostaria que ocorressem na
monitoria.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________
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APÊNDICE F – QUESTINÁRIO APLICADO A PROFESSORA DE CIÊNCIAS.

Projeto Monitoria
1. Como professora de ciências dos alunos que participam da monitoria,
você considera que esta auxilia nas aulas de ciências?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
2. Nos encontros de monitoria procuramos trabalhar de maneira lúdica. Você
acredita que o lúdico pode auxiliar no processo de ensino –
aprendizagem? Como?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________Percebe mudanças referentes ao posicionamento, participação e
conhecimento dos alunos que participam da monitoria? Em caso afirmativo,
são positivas ou negativas?
_____________________________________________________________
____
3. Você considera que o nível de aprendizagem das alunas que participam
da monitoria, referente aos conteúdos abordados na série, apresenta
destaque ao restante dos alunos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
4. Quais são as médias (ou notas) dessas alunas? E qual a média da turma?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________
5. Poderia contribuir para auxiliar o trabalho desenvolvido na monitoria,
propondo métodos ou atividades para serem abordados?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________

APÊNDICE G – TERMO DE COSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.

57

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Gostaríamos a autorizar a participação do menor na pesquisa intitulada
“MONITORIA: Um novo olhar para o ensino de ciências”, que faz parte do
trabalho de conclusão de curso da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
orientado pelas professoras: Mara Luciane Kovaski da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná e Denise Fontana do Colégio Estadual Leonardo da Vinci. O
objetivo da pesquisa complementar a ação docente, propondo novas formas de
ensinar Ciências, utilizando diferentes metodologias e estratégias de ensino,
sendo elas aulas teóricas e práticas, modelos didáticos, jogos interativos e
brincadeiras, das quais sejam adequadas a suprir as dificuldades encontradas,
propondo aos alunos diversas possibilidades de aprender, em que muitas vezes
os professores não têm condições de desenvolver. Para isto a sua participação
é muito importante, para a autorização da divulgação da produção e voz do
menor, do qual é responsável legal, para fins pedagógicos sem intenção de lucro
e por tempo indeterminado. Para evitar qualquer risco os nomes dos
participantes serão omitidos e as entrevistas serão realizadas em um local
reservado.
Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária,
podendo você: recusar-se a autorizar, ou mesmo desistir a qualquer momento
sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo. Informamos ainda que as
informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão
tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a
identidade do menor. Após análise o conteúdo será arquivado.
Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos
contatar nos endereços abaixo. Este termo deverá ser preenchido em duas vias
de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e assinada entregue a
você.
Eu,……………………………………………….. declaro que fui devidamente
esclarecido

e

concordo

em

______________________________________

autorizar
a

o

menor
participar
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VOLUNTARIAMENTE da pesquisa coordenada pela Prof. Mara Luciane
Kovaski e Denise Fontana.
_____________________________________ Data:……………………..
Assinatura ou impressão datiloscópica
Eu, Fernanda Aparecida Brocco Bertan, declaro que forneci todas as
informações referentes ao projeto de pesquisa supra-nominado.

________________________________________ Data:..............................
Assinatura do pesquisador
Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com o
pesquisador, conforme o endereço abaixo:
Nome: Fernanda Aparecida Brocco Bertan
Endereço: CEP: 85660 – 000 Dois Vizinhos-PR
(telefone/e-mail):

