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RESUMO
CASTANHA, Andrelissa G. Intervenção pedagógica lúdica em sala de recursos
multifuncionais: o corpo humano. 2016. 50f. Projeto de Trabalho de Conclusão de
Curso (Graduação em Ciências Biológicas – Licenciatura), Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2016.

O presente trabalho é parte integrante do Projeto de Intervenção em Sala de
Recursos Multifuncionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV). Nesse sentido,
levantou-se a necessidade de desenvolver uma intervenção com foco no estudo dos
Sistemas Biológicos que constituem o Corpo Humano. Assim, o presente trabalho
teve por objetivo geral o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem a
partir da utilização de jogos didáticos. Além disso, teve como objetivos específicos a
abordagem dos conteúdos sobre os próprios sistemas, a participação e a integração
dos alunos. Dentro dos procedimentos metodológicos, foram ministradas aulas
demonstrativas/práticas em uma Sala de Recursos Multifuncionais, semanalmente,
durante doze semanas, abrangendo o período de três horas aula cada uma. A partir
das atividades desenvolvidas obtiveram-se resultados importantes, dentre os quais a
construção de jogos didáticos inovadores (jogos de memória, bingos, dominós e um
jogo de tabuleiro) e a realização de aulas práticas. Além disso, com a aplicação de
questionários pré e pós alguns cálculos estatísticos puderam ser avaliados,
relacionando o conhecimento prévio com o que foi possibilitado aprender durantes
as aulas ministradas. Através da aplicação do projeto obteve-se relatos das
professoras envolvidas e, com isso, proporcionando a valorização do trabalho
desenvolvido. E para concluir, todos os jogos aplicados motivaram a ideia da
construção de um material de apoio aos professores com o intuito de ajudar o
professor a construir seus próprios jogos didáticos relacionados ao corpo humano.

Palavras-chave: Intervenção pedagógica. Sala de recursos multifuncionais. Jogos
didáticos. Sistemas biológicos. Corpo humano.

ABSTRACT

CASTANHA, Andrelissa G. Edutainment pedagogical intervention in a
multifunctional resource room: the human body. 2016. 50f. Final Graduation
Project (Undergraduate Degree in Biological Sciences), Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Dois Vizinhos, 2016.
This work is an integral part of the Intervention Project in the Multifunctional
Resource Room of the Institutional Program of the Initiation to Teaching Grant
(PIBID) of the Licentiate in Biological Sciences course of the Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos campus (UTFPR-DV). In this sense, it
was necessary to develop an intervention focused on the study of the Biological
Systems that constitute the Human Body. Thus, the present work had as general
objective the improvement of the teaching-learning process from the use of didactic
games. Also, it had specific objectives to approach the contents about the systems
themselves, the participation and the integration of the students. Within the
methodological procedures, demonstrative / practical lessons were given in a
Multifunctional Resource Room, weekly, for twelve weeks, covering the three-hour
lesson each. From the activities carried out, important results were obtained,
including the construction of innovative didactic games (memory games, bingo
games, dominoes and a board game) and practical lessons. In addition, with the
application of pre and post questionnaires some statistical calculations could be
evaluated, relating previous knowledge with what was possible to learn during the
lessons taught. Through the application of the project we obtained reports from the
teachers involved and, with that, providing the valuation of the work developed. To
conclude, all the applied games motivated the idea of constructing a support material
for teachers in order to help the teacher to build his own human body-related
educational games.
Keywords: Pedagogical intervention. Multifunctional resource room. Educational
games. Biological systems. Human Body.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, no período imperial pessoas com necessidades especiais, por
exemplo,

cegos

e

surdos

já

frequentavam

instituições

especializadas.

Posteriormente, em meados do século XX foi criada a primeira Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, a APAE. Os alunos considerados especiais recebiam um
atendimento especializado que substituía o ensino comum.
Visando fundamentar os direitos e garantir o atendimento educacional às
pessoas com deficiência, a Constituição Brasileira de 1988, nos artigos 206° e 208°
estabelece “a igualdade de condições de acesso e permanência na escola” como
dever do Estado, ofertando o atendimento educacional especializado. A Declaração
Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994)
estimularam a formulação de políticas públicas para educação inclusiva.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva aborda o contexto no qual se desenvolveu a Educação Especial no Brasil.
Segundo tal documento, a escola, em seu contexto histórico, sempre foi um
privilégio de poucos. A partir do avanço do processo de democratização na escola
evidencia-se o paradoxo da inclusão e exclusão. Tal fato trouxe todos para a
realidade escolar, independente de suas condições de aprendizagem. Porém, a
exclusão continuou a acontecer, os excluídos, não se constituíam parte homogênea
da escola (BRASIL, 2008).
Sabe-se que em todos os ambientes escolares há alunos com diferentes
graus de capacidade de aprendizagem. E por conta disso, metodologias
diferenciadas e inovadoras devem ser estimuladas para que o processo de ensinoaprendizado seja alcançado. Sobre isso, Cruz afirma:
Em síntese, para favorecer a aprendizagem de alunos com dificuldade, é
importante avaliar, contextualizar, diversificar. A aprendizagem é, via de
regra, um processo singular. Cada aluno tem sua própria forma de
aprender, ainda que possa ser beneficiado pelo trabalho em grupo. O
ensino-aprendizagem, por sua vez, deve ser um processo dialógico. É
através do diálogo que o professor conhece o aluno, identifica como ele
pensa e, somente assim, pode refletir sobre as modificações necessárias no
processo para favorecer seu desenvolvimento. É preciso ajudar o aluno a
estabelecer relações entre o conhecimento novo e o que já domina. É
importante, também, valorizar o que ele sabe fazer bem, para que
desenvolva o sentimento de autovalorização e sinta-se encorajado a
enfrentar os desafios (CRUZ, 2014, p.4).

5

O programa de Salas de Recursos Multifuncionais passou a ser
implementado no Paraná em 2004 a fim de promover educação de qualidade para
alunos com diferentes graus de dificuldades de aprendizagem, no ensino público,
seja estadual ou municipal. Sendo assim, busca-se complementar o ensino desse
aluno na escola, na forma de contra turno, não substituindo a educação regular, mas
trazendo recursos extras que visam aprimorar o processo de ensino-aprendizagem
desses alunos.
O Art. 4° da Portaria 096 de 18 de julho de 2013 que instituiu o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) estabelece como objetivos
incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; a
valorização do magistério; inserir os licenciados no cotidiano das escolas de rede
pública a fim de proporcionar oportunidades de criação e participação em
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar.
Na experiência enquanto bolsista PIBID levantou-se a necessidade de
desenvolver uma ação de intervenção com foco no estudo dos sistemas biológicos
que constituem o corpo humano. Portanto assim como é citado por Silva (2006),
“conhecer a si mesmo é maravilhar-se, divertir-se, é alegrar-se com descobertas
naturais que existem em nós, proporcionando uma integração entre o racional (corpo
físico) e o emocional (consciência de si mesmo e dos outros)”. O autoconhecimento
é importante e valoroso na construção da personalidade do ser humano.
O trabalho teve por objetivo geral o aprimoramento do processo ensinoaprendizagem a partir da utilização de jogos didáticos. Além disso, tem como
objetivos específicos à abordagem dos próprios sistemas, a participação e a
integração dos alunos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Historicamente, pessoas com necessidades especiais eram excluídos dos
grupos sociais, muitas vezes abandonadas e marginalizadas de todo e qualquer
direito. Com o passar dos séculos, a visão sobre as pessoas com necessidades
especiais foi sendo modificada e, embora muito receosa, a sociedade passou a
pensar um pouco mais naqueles que não conseguiam lutar por seus próprios
direitos.
A Educação Especial, até praticamente o final do século XX, consistiu-se em
um complemento à Educação Regular. No entanto, em 1948, com a promulgação da
Declaração dos Direitos Humanos pela ONU passou-se a estimular a união das
duas modalidades, ou seja, incluir no sistema regular de educação aqueles alunos
antes considerados desqualificados para uma aprendizagem regular, necessitados
de atenção especial, e que se encontravam a margem da educação. Essa ação
propôs dar oportunidades aos alunos com necessidades especiais. Todavia, os
países utilizaram-se pouco da legislação para garantir os direitos a esses alunos.
Apesar de esses acontecimentos terem demorado muito tempo para
concretizarem-se, a Educação para Todos começou a ser discutida a partir de
diretrizes políticas, como a promulgação da Declaração Universal dos Direitos
Humanos (ONU) de 1948. Depois disso, passou a ser mais enfatizada na
“Conferência de Educação para Todos”, realizada em Jomtien, na Tailândia, em
1990. E por fim, foi mais claramente disseminada depois da Conferência Mundial
sobre Necessidades Educacionais Especiais de 1994, conhecida como Declaração
de Salamanca.
Baseando-se nesses documentos os países, foram desafiados, tanto pela lei
quanto por questões políticas, a matricularem todas as crianças, independentemente
de suas condições, em escolas comuns, a fim de proporcionar uma educação
efetiva, aplicando programas que fossem possíveis de atenderem todos os alunos,
abrangendo todos os interesses, capacidades e necessidades.
Na realidade atual, segundo Martins, pode-se dizer que um dos maiores
desafios para a escola seja justamente a inclusão educacional, pois a inclusão
implica em rejeitar todas as formas de exclusão de qualquer aluno da comunidade
escolar. Conforme o autor:
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O movimento pela inclusão envolve desafios porque exige um
redimensionamento, uma reestruturação da escola, de maneira a promover
mudanças nos ambientes educacionais, que sejam substanciais para todos
os alunos, entre estes, os que possuem necessidades educacionais
especiais, em decorrência de apresentarem alguma deficiência (MARTINS,
2011, p 117).

Em virtude da necessidade de uma reestruturação da escola, foi instituído no
âmbito da maioria delas, as Salas de Recursos Multifuncionais. Essas salas
apresentam o papel de auxiliar na superação das dificuldades dos alunos que não
conseguem, somente na sala de aula regular, atingir todo seu potencial. Ela serve
como um suporte no preenchimento de lacunas no processo de ensinoaprendizagem.
As Salas de Recursos, a nível estadual de 6° à 9° anos, começaram a ser
implantadas no Paraná, a partir de 2004, seguindo os trâmites legais da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 e cujo objetivo essencial:
É trabalhar com alunos que apresentam, conforme já dito, deficiência
mental/intelectual, altas habilidades/superdotação, transtornos globais do
desenvolvimento e transtornos funcionais específicos, de forma a apoiar,
complementar ou suplementar o processo de apropriação de
conhecimentos das salas comuns/regulares (BERTUOL, 2010, p. 19).

Ao analisar as condições desses alunos e suas dificuldades, Bertuol (2010,
p.19) afirma que “o trabalho pedagógico especializado na Sala de Recursos deve
constituir um conjunto de procedimentos específicos, de forma a desenvolver os
processos cognitivos, motores e sócio-afetivo-emocionais do aluno”.
As salas de recursos se constituíram em ambientes que comportam vários
alunos, com diferentes deficiências, em especial com dificuldades de concentração.
Por isso, é muito importante que esses espaços sejam utilizados para melhorar o
desenvolvimento dos alunos e possibilitar que eles acompanhem os demais no
processo de aprendizagem. Ou seja, precisam ser espaços com atividades
diversificadas, que estimulem o potencial de cada aluno.
Nesse sentido, o uso de jogos didáticos, produzidos com números, palavras
e figuras, por exemplo, jogos de memória, dominós, bingos e tabuleiros, podem
contribuir para despertar a empatia pelas atividades em sala, deixando-as mais
atraentes e convidativas ao estudo. Como afirma Fernández (1991 apud CRUZ,
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2014, p. 04): “o saber se constrói fazendo próprio o conhecimento do outro, e a
operação de fazer próprio o conhecimento do outro só se pode fazer jogando”.
O ato de brincar, por si só já é fonte de conhecimentos, pois os alunos têm
seu lado mais sensível aflorado e, sem cobrança eles têm liberdade de aprender por
prazer. Essa possibilidade de aprendizagem proporciona uma capacidade maior de
compreensão do assunto em estudo e, quando mediado pela prática docente, os
jogos propõem uma ação educativa a ser efetivada. A partir dessa análise Melo
(2011) infere que:
A brincadeira espontânea e agradável leva a criança a expressar seus
impulsos instintivos, e dessa forma serve como elemento encorajador e de
orientação que, se bem usado, auxilia no desenvolvimento oportuno da
inteligência, fazendo com que sejam apuradas as emoções e as suas
vontades, individualidade e sociabilidade. Assim, brincadeira é importante
para incentivar não só para a imaginação e afeto nas crianças durante o seu
desenvolvimento, mas também para auxiliar no desenvolvimento de
competências cognitivas e sociais (apud DUARTE; PIOVESAN, 2013, p.
05).

Considerando que existem inúmeras formas de brincar, o jogo didático pode
ser uma delas, e ele deve ser produzido com a intencionalidade de contribuir para o
aprendizado de conteúdos que são costumeiros causarem dificuldades de
compreensão nos alunos. Ele diferencia-se do material pedagógico do professor,
como o livro didático, quadro e caderno, por conta de apresentar como ferramenta a
competição entre os alunos, o que possibilita o aprendizado.
Em um primeiro momento, os jogos não eram associados como algo
importante para os alunos, pois era atrelado somente ao prazer do mesmo e não
como um método educativo. Ainda hoje é um recurso pouco utilizado, pois os
professores mantêm-se no método tradicional e pouco se interessam, assumindo
diversos posicionamentos contra o uso de jogos didáticos em sala de aula. Alguns
desses impasses, que podem ser citados são a falta de tempo e preparo do
professor, bem como a falta de motivação em trazer um jogo para uma sala que não
colabora para o trabalho do docente.
Analisando os benefícios da utilização dos jogos didáticos como ferramenta
de ensino, segundo Miranda (2001):
Mediante o jogo didático, vários objetivos podem ser atingidos, relacionados
à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade,
fundamentais para a construção de conhecimentos); afeição
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(desenvolvimento da sensibilidade e da estima e atuação no sentido de
estreitar laços de amizade e afetividade); socialização (simulação de vida
em grupo); motivação (envolvimento da ação, do desfio e mobilização da
curiosidade) e criatividade (apud CAMPOS; BERTOLOTO; FELÍCIO, 2016,
p. 48).

Dessa maneira, em primeiras constatações, percebe-se que os jogos
didáticos proporcionam estímulos de interesse do aluno, motivam a diferentes
formas de experiência pessoal e social e enriquece sua personalidade.
A temática do presente estudo visa relacionar a aplicação de diferentes
formas de abordagens lúdicas, como jogos (jogos de memória, bingos, dominós e
tabuleiros) e aulas práticas, sobre oito sistemas biológicos, em Sala de Recursos
Multifuncionais de um colégio da rede estadual do município de Dois Vizinhos,
Paraná.
O estudo do Corpo Humano é um assunto imprescindível tanto no Ensino de
Ciências, quanto no de Biologia, muito ressaltado por todas as estruturas e funções
que compõem cada sistema biológico. Segundo Silva:
O corpo humano e de todos os animais para relacionar-se com o meio
precisa movimentar-se, processo que envolve todos os sistemas orgânicos,
como: contração muscular, respiração, circulação, controle nervoso
sensitivo e motor (SILVA, 2006, p. 15).

Além disso, é extremamente essencial o ensino-aprendizagem sobre o
próprio corpo, o autoconhecimento. No intuito de ressaltar o conteúdo dos sistemas
do corpo humano, buscou-se como ferramenta pedagógica o uso de jogos didáticos.
Além disso, será relatado, a partir da análise do público alvo, se a utilização de jogos
pode realmente contribuir ou não no processo de ensino-aprendizagem e sobre seu
uso em salas de recursos multifuncionais.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

3.1 UTILIZAÇÃO DE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

A presente proposta de trabalho foi parte integrante do Projeto de
Intervenção na Sala de Recursos Multifuncionais do Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Dois Vizinhos (UTFPR-DV).
Foram ministradas aulas demonstrativas/práticas em uma Sala de Recursos
Multifuncionais, semanalmente, durante doze semanas, abrangendo o período de
três horas aula cada encontro. Primeiramente foi construído um modelo de corpo
humano, com materiais recicláveis, ilustrando cada uma de suas partes (órgãos,
estruturas) explanando suas respectivas funções e localizações, bem como
indicando o qual sistema pertencem. Em seguida, foram abordados individualmente
cada um dos sistemas: Sistema Locomotor, Digestório, Respiratório, Circulatório
(Sanguíneo e Linfático), Urinário, Reprodutor (Masculino e Feminino), Sentidos e
Nervoso. O plano de aula individual para cada sistema encontra-se nos anexos
desse trabalho.
Um questionário ilustrado foi aplicado no início e no término de cada uma
das aulas, e, composto por um desenho e uma questão sobre o sistema.
Posteriormente a aula ministrada, foi aplicado um jogo para cada conteúdo (bingos,
dominós, jogos da memória, maquetes com as estruturas e jogos de perguntas).
Passando-se três conteúdos diferentes (um em cada aula), foram englobados os
três assuntos em um jogo de tabuleiro e, quando todos os conteúdos foram
concluídos, esse mesmo jogo foi repetido, envolvendo todos os conteúdos propostos
no projeto.

3.2 COLETA DE DADOS

As atividades foram realizadas em Sala de Recursos Multifuncionais no
colégio estadual, pertencente à rede estadual de ensino no município de Dois
Vizinhos - Paraná, com alunos que apresentavam variáveis graus dificuldades de
aprendizagem.
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Foram 14 alunos matriculados na Sala de Recursos Multifuncionais, durante
as quatro tardes de funcionamento. Entretanto, conforme a organização da escola
houve um rodízio da frequência desses alunos nas aulas ministradas durante a
semana. No dia da semana definido para a realização das atividades referentes a
esse projeto, participaram 4 alunos com frequência regular, com idade entre 12 a 22
anos, sendo um do 6° e um do 8° ano do ensino fundamental, e um do 1° e um do 3°
ano do ensino médio.
As aulas ministradas semanalmente, em sequência de três horas aula,
durante o projeto serviram para a coleta de dados. Foram considerados os registros
diários do envolvimento individual nas atividades desenvolvidas durante as aulas; as
respostas obtidas durante a aplicação do jogo; questões orais, através do interesse
pelas atividades; e respostas aos questionários aplicados.
O questionário foi o principal instrumento quanti-qualitativo de pesquisa para
a análise do conhecimento prévio dos alunos. Pois, dessa maneira foi realizada a
comparação entre as respostas obtidas nos questionários aplicados: um antes e
outro posterior a explanação teórica do conteúdo, após todas as atividades
realizadas naquele dia. Buscando contemplar a importância do uso de questionários,
Fachin (2006, p. 161) afirma que “a vantagem do questionário é que ele é visto como
um instrumento de coleta de informações relativamente acessível, se comparado
aos demais”.
Ao término das aulas os alunos foram estimulados a relatar sobre sua
experiência ao participarem das atividades proporcionadas naquele dia e, a partir
desses relatos foi construído um diário de campo, com breves anotações dessas
experiências, bem como o andamento das aulas. Visto que, conforme Alves (2001):
O diário pode ser considerado como um registro de experiências pessoais e
observações passadas, em que o sujeito que escreve inclui interpretações,
opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma espontânea de
escrita, com a intenção usual de falar de si mesmo (apud DIAS; PITOLLI;
PRUDÊNCIO; OLIVEIRA, 2013, P. 4).

Simultaneamente, a cada três conteúdos ministrados foi aplicado um jogo de
revisão (jogo de tabuleiro). Como nos demais encontros, ao iniciar a aula foi aplicado
o questionário (abordando os três conteúdos), em seguida foi realizada uma breve
explicação do conteúdo e posteriormente, o jogo de tabuleiro envolvendo questões
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dos três conteúdos, foi praticado pelos alunos. Terminado o jogo, foi aplicado o
mesmo questionário.
Ao final dos oito conteúdos foi aplicado um jogo envolvendo todo o conteúdo
e realizada a quantificação dos acertos para cada aluno.

3.3 ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados foi realizada primeiramente através da observação
qualitativa da motivação e participação dos alunos, o envolvimento nas atividades
desenvolvidas, tais como: responder as questões orais que são propostas e,
especialmente o comprometimento durante a aplicação dos jogos didáticos.
Além disso, foi realizada a análise dos questionários, os quais foram
aplicados da mesma forma e continham as mesmas questões nos dois momentos.
Com isso, foi possível comparar aquilo que sabiam previamente e depois da
realização das atividades propostas, para verificar se a metodologia da aula aplicada
agiu de forma concreta em seus processos de ensino-aprendizagem. E por fim, a
quantificação dos dados coletados no último jogo.
Inferindo que o presente trabalho buscou envolver uma análise qualiquantitativa é importante mencionar que não há uma boa quantificação sem a devida
qualificação, pois conforme o exemplo, apresentado por Bauer (2010):
(...) É necessário ter uma noção das distinções qualitativas entre categorias
sociais, antes que se possa medir quantas pessoas pertencem a uma ou
outra categoria. Se alguém quer saber a distribuição de cores num jardim de
flores, deve primeiramente identificar o conjunto de cores que existem no
jardim; somente depois disso pode-se começar a contar as flores de
determinada cor. (...) (BAUER, 2010, p. 24).

Sendo assim, pode-se perceber que é através da qualidade que espera-se
quantidade e, que a primeira demonstra-se ser essencial na construção de um
material

promissor

dentro

da

área

da

educação.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Construção dos jogos e aulas práticas

4.1.1. Jogos da Memória

Os jogos da memória foram construídos com o intuito abordar os sistemas
locomotor e reprodutor, tanto masculino quanto o feminino.
Ambos os jogos seguiram o método tradicional de construção para jogos de
memória no qual, cada participante tinha o direito de retirar do conjunto de cartas,
embaralhadas e viradas para baixo, duas cartas a fim de achar o par equivalente.
Esse par não consistia de duas imagens semelhantes, mas sim de informações que
se complementavam, no caso a imagem de um órgão ou estrutura e seu respectivo
nome ou função. Ao final do jogo, o aluno que obtivesse mais pares de cartas seria o
vencedor.

4.1.2. Bingo

Os jogos de bingo foram trabalhados com os sistemas digestório e
circulatório, tanto sanguíneo quanto o linfático.
Ambos os jogos seguiram o método tradicional de um jogo de bingo.
Primeiramente cada aluno recebia uma cartela, na qual constavam os nomes das
estruturas

presentes nesses

sistemas

abordados,

ao

invés

de

números.

Sequencialmente, cada aluno retirava uma carta para o colega seguinte responder.
A resposta poderia estar ou não na cartela, devendo preenchê-la com algum
material definido. No caso dos alunos participantes utilizaram-se de pedacinhos de
canudinhos para a realização desse preenchimento. O aluno que completasse a
cartela primeiro seria o vencedor.

4.1.3. Dominó

Os jogos de dominó foram trabalhados com os sistemas respiratório e
urinário.
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Ambos os jogos seguiram o método tradicional do jogo de dominó.
Primeiramente foram distribuídas peças de forma igualitária para todos os
participantes. Essas peças eram colocadas no centro e cada aluno deveria
completar com a imagem ou os dados correspondentes, de forma que
sequencialmente todos participassem. Por fim, o aluno vencedor era aquele que
colocasse todas as suas peças no jogo, ou seja, terminasse primeiro.
4.1.4. Jogo “Quem Sou Eu?”
O jogo “Quem Sou Eu?” foi criado na forma de um tabuleiro, com o objetivo
de revisar os sistemas estudados. Primeiramente o jogo foi aplicado em dois
momentos distintos, avaliando três conteúdos trabalhados. E num último momento,
analisaram-se todos os oito sistemas estudados durante o projeto.
O jogo foi aplicado da seguinte maneira: o aluno que tirasse o maior número
no dado começaria a rodada e assim, sucessivamente, entre todos os integrantes.
Com isso, o primeiro aluno tirava um número com o dado enquanto que o aluno
anterior ficava com a responsabilidade de retirar uma carta para perguntar ao
primeiro, para que este não visse a resposta e pudesse articular uma ideia própria.
Essas questões eram referentes à um sistema dentre os estudados e foi
contabilizado o número de tentativas de respostas para cada aluno e cada questão.
Aquele que acertasse a questão avançaria duas casas, enquanto que quando
errasse deveria voltar três casas. Além disso, existia no tabuleiro a casa “Pista”, a
qual visava uma chance extra do aluno responder a questão sob o auxílio do
professor. Desta forma, o professor poderia ajudar com dicas sobre o assunto para o
participante que caísse nessa casa. O aluno que acertou mais questões utilizando a
menor quantidade de tentativas, ao longo das rodadas solicitadas foi o vencedor.

4.1.5. Aulas práticas

As aulas desenvolvidas foram aplicadas com os dois últimos conteúdos do
projeto, Sentidos e Sistema Nervoso. Ambas as aulas intercalaram momentos de
aula expositiva dialogada com as atividades práticas a serem desenvolvidas.
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A aula sobre sentidos foi dividida em cinco momentos, dentre os quais foram
abordados os cinco sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Em seguida
houve a realização das atividades práticas, da seguinte forma:
1- Visão: descrição e identificação de objetos;
2- Audição: definição de sons de objetos e animais;
3- Tato: identificação de materiais presentes dentro de uma caixa (“a caixa
dos sentidos”);
4- Olfato: reconhecimento de odores;
5-Paladar: reconhecimento de gostos.
Na aula destinada à explicação do conteúdo referente ao sistema nervoso foi
abordada a classificação do sistema nervoso e o funcionamento do mesmo como
um todo, bem como sua célula principal, o neurônio. Após o momento teórico, foi
aplicada uma atividade prática, com um desenho a ser pintado e completado com as
diferentes áreas e funções do encéfalo humano.

4.2. Dados Estatísticos

4.2.1. Quantificação dos Questionários e Jogos apresentados

4.2.1.1. Resultado geral dos oito sistemas trabalhados.

Os

questionários

desenvolvidos

foram

avaliados

comparando

o

aproveitamento entre os questionários que foram aplicados antes (pré) e depois
(pós) de cada um dos oito sistemas ministrados durante as doze aulas de projeto,
conforme é mostrado no gráfico 1.
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Gráfico 1: Quantificação do aproveitamento dos questionários, comparando a aplicação pré e pós
dos mesmo, em relação aos sistemas aplicados.

Segundo o gráfico 1, pode-se inferir que todas as aulas contribuiram de
maneira positiva para o aprimoramento do conhecimento por parte dos alunos. Visto
que, em todas as aulas, a menor porcentagem de compreensão entre todos os
questionários pré e pós foi de no mínimo 44,4%. Os sistemas que obtiveram
aproveitamento de 100% no questionário pós aula e jogo foram o Sistema
Digestório, Circulatório, Urinário e Reprodutor. O sistema que apresentou o menor
entendimento foi o Locomotor, provavelmente pela grande quantidade de nomes de
ossos e músculos que foram analisados durante a aula ministrada.
4.2.1.2. Análise dos jogos de revisão “Quem Sou Eu?”
O jogo “Quem Sou Eu?” foi desenvolvido com o objetivo de revisar os
conteúdos ministrados. O jogo foi aplicado três vezes durante as aulas do projeto.
No primeiro momento (jogo 1), os sistemas revisados foram: locomotor, digestório e
respiratório. No segundo momento (jogo 2), foram revisados os sistemas circulatório
(sanguíneo e linfático), urinário e reprodutor (masculino e feminino) e por fim (jogo
3), todos esses sistemas anteriormente citados foram trabalhados somando-se aos
sentidos e ao sistema nervoso.
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Gráfico 2: Quantificação dos questionários referentes aos jogos de revisão, utilizando
como recurso o jogo “Quem Sou Eu?

A partir da análise do gráfico 2, percebe-se que o primeiro questionário
aplicado teve no mínimo 50% de aproveitamento pelos alunos. Outro quesito
importante é inferir que na aplicação do pós questionário o mínimo alcançado foi de
mais de 66,7%. A ordem de melhor aproveitamento foi: a primeira vez que foi
jogado, com 100%, depois o último jogo, com 87,5% e por fim, o segundo momento
do jogo, com 66,7%.
4.2.1.3. Quantificação do último jogo “Quem Sou Eu?”
Conforme anteriormente citado, o jogo “Quem Sou Eu?” foi criado com a
intenção de promover um processo de revisão dos sistemas do corpo humano que
foram estudados ao longo do projeto desenvolvido.
Analisando o gráfico abaixo, buscou-se mostrar a quantificação do número
de acertos dos alunos perante todos os sistemas trabalhados. O jogo foi aplicado em
três momentos, dentre os quais o terceiro foi selecionado para ser realizada a
quantificação dos acertos e a comparação do número de tentativas com o processo
de aprendizagem.
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Gráfico 3: Quantificação do jogo de revisão “Quem Sou Eu?”.

Segundo o gráfico, percebe-se que os quatro alunos participantes
conseguiram acertar na primeira tentativa, dentre as oito rodadas, ao menos cinco
vezes e, que apenas o terceiro aluno necessitou de três tentativas para responder a
questão solicitada.

4.3. Relato dos Participantes

4.3.1 Meu relato

As aulas ministradas foram desenvolvidas com a intenção de proporcionar
um material mais prático e acessível aos alunos, porém com um enfoque maior aos
alunos com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Através dos materiais
desenvolvidos, os alunos conseguiram assimilar melhor os conteúdos propostos e
compreender a importância que existe no estudo referente aos sistemas do corpo
humano. Além disto, com todas as atividades lúdicas desenvolvidas foi possível
contribuir para que cada aluno pudesse valorizar mais a si mesmo e buscar mais
conhecimento. Todas as aulas intercalaram momentos de apresentação de
conteúdo na modalidade expositiva dialogada, bem como de atividades lúdicas, com
os jogos didáticos desenvolvidos ou a partir de aulas práticas. “Momentos muito
importantes foram realizados com os alunos, onde os mesmos sentiram-se bem ao
executarem as atividades propostas e ao alcançarem êxito” (Castanha, 2016). Por
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exemplo, a primeira aula consistiu no preparo de um modelo didático, pelos próprios
alunos, os quais se divertiram ao desenharem e montarem os órgãos de todos os
sistemas que seriam estudados.
“Durante a realização das outras aulas, os alunos mostraram-se
participativos, um pouco menos nas primeiras aulas, mas conforme o
projeto foi sendo desenvolvido, foi possível observar que eles se sentiam
mais à vontade a cada encontro. O tempo destinado à prática dos jogos era
o momento mais esperado e o que demonstravam mais interesse”
(CASTANHA, 2016).

E por conta, da necessidade de compreender o conteúdo, os alunos
motivaram-se a estudar para depois conseguirem jogar de forma mais proveitosa
(Castanha, 2016).

4.3.2. Relato da professora regente

Durante as aulas desenvolvidas, a professora regente da turma construiu um
diário de campo, com o intuito de aprimorar as análises referentes ao projeto
desenvolvido, conforme seu relato pessoal (cópia na íntegra):
Foram desenvolvidos 12 encontros durante os meses de abril à junho, sobre
o corpo humano, seus sistemas e curiosidades, as atividades e conteúdos foram
expostos e propostos de forma lúdica. Em todas as aulas eram aplicados um
questionário sobre o conteúdo a ser discutido e ao final da aula o mesmo
questionário era reaplicado para que se pudesse avaliar o quanto os alunos
aprenderam. Com exceção da primeira aula que foi totalmente prática em sua
execução, o conteúdo era explicado, discutido, questionado e ao final da aula
sempre era proposto um jogo referente ao assunto. Os jogos eram variados e muito
bem elaborados exigindo a participação de todos os alunos e eram de fácil
aceitação.
No primeiro encontro os alunos presentes com auxílio das professoras
desenvolveram uma maquete onde foi esquematizado o corpo humano e a
localização dos principais órgãos do corpo com materiais adaptados. Houve muita
interação e a execução foi exclusiva dos alunos, onde visivelmente se sentiam
valorizados e incentivados a prática e a cada peça colada várias explicações sobre a
localização e funções eram esclarecidas.
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Os demais encontros seguiram de forma semelhante, tendo o aluno como
foco central no processo de ensino/aprendizagem. Uma linguagem clara e sucinta
combinada com a linguagem técnica era utilizada para a compreensão dos alunos,
tendo em vista que a grande maioria tem laudo de dificuldade de aprendizagem ou
déficit intelectual. As aulas aconteciam com muita troca de informação de todos os
participantes, materiais de apoio dos mais diversos forram trazidos para a aplicação
das aulas, vídeos exemplificavam ainda mais o conteúdo aplicado e os jogos criados
pelas professoras complementavam o processo de ensino.
Acredito que esse projeto foi desafiador, pois a maioria dos acadêmicos não
se disponibiliza trabalhar com alunos especiais pelas dificuldades encontradas no
processo. Os alunos de sétimo ano relataram que foram muito bem nas avaliações
de ciências, pois o tema era o mesmo a ficou bem mais fácil a partir da participação
das aulas ministradas na Sala de Recursos Multifuncionais (Zanelatto, 2016).
“Na minha visão como professora da turma, gostei muito do desempenho
das professoras acadêmicas, pois sua linguagem era científica e quando
não entendiam combinavam com a popularmente usada pelos alunos. A
participação e a valorização dos alunos no processo de
ensino/aprendizagem se mostraram muito eficaz” (ZANELATTO, 2016).

Os alunos frequentemente pedem se o projeto sobre corpo humano será
realizado novamente. Afirmam ter gostado muito e dizem que é uma pena ter
acabado.

4.3.3. Relato da professora auxiliar
Durante as doze aulas desenvolvidas no projeto “o corpo humano” a
professora pibidiana que auxiliou na realização deste trabalho também fez um diário
de campo buscando aprimorar a construção dos resultados deste trabalho.
Conforme seu relato pessoal (cópia na íntegra):
Na primeira aula houve grande participação das duas alunas presentes, e
também se notou a apreciação pelas atividades diferenciadas desenvolvidas com
elas.
“Durante o decorrer das aulas, percebeu-se uma melhora na participação de
todos os alunos envolvidos nas atividades, na forma de perguntas
relacionadas à aula, relatos de histórias verídicas vivenciadas pelos
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mesmos que estavam relacionadas ao conteúdo, no relacionamento com os
colegas e também com as professoras” (MEURER, 2016).

Em boa parte das aulas ministradas na sala de recursos, os alunos ao final
da aula mostraram interesse na continuação das aulas, pedindo quando haveria aula
novamente e também sobre o assunto (Meurer, 2016). Em horário regular de aula,
contrário ao turno das aulas na sala de recursos, alguns alunos também acabaram
pedindo sobre a continuação das aulas, demonstrando dessa forma o seu interesse
e apreciação das mesmas (Meurer, 2016).

4.4. Construção de material de apoio ao professor

O presente trabalho possibilitou a ideia de criar um material de apoio
(manual) aos professores, os quais buscam atividades lúdicas para aprimorar seus
trabalhos como educadores. O manual será construído embasado em sete capítulos,
cada um dos quais consta um jogo que foi trabalhado com a turma da sala de
recursos multifuncionais que resultou em todas essas atividades.
Segundo Fonseca (1995), “o homem é iminentemente um animal da
aprendizagem”, o qual se pode inferir que todo o meio que o cerca constitui-se de
mecanismos para desenvolver sua capacidade cognitiva e assim aprimorar-se no
processo de evolução perante os outros animais.
Além disso, na vivência em sociedade acontece que por mais que exista a
busca pela aprendizagem:
“Chega-se à conclusão de que a escola foi impondo exigências, ao mesmo
tempo, que se foi abrindo a um maior número de crianças, aumentando as
taxas de escolarização, o que, como consequência, implicou obviamente
inúmeros processos de inadaptação. Quando os métodos que eram
eficazes para a maioria não serviam, rapidamente se criavam (e criam ainda
hoje) processos de seleção e de segregação para outras crianças
(FONSECA, 1995, p.9).”

A partir da realidade que ainda promove a exclusão, porque não somos
seres homogêneos e, ainda participamos de uma escola que promove o ensino
tradicional, ocorre um aumento no número de estudos abordando a educação
inclusiva, bem como as dificuldades de aprendizagem. Portanto infere-se que
realmente o que acontece não condiz com padrões aceitáveis na qualidade da
educação, pois segue na contramão do que está previsto na legislação vigente, que
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define o papel da escola como auxiliar no processo de formação da cada cidadão
(LDB nº 9394/96).

O conjunto de autores que foi levantado e consultado para a construção
desse estudo demonstra a fragilidade que a educação está em relação ao sistema
tradicional que não abrange metodologias diferenciadas visando atingir alunos com
diferentes habilidades cognitivas, inclusive aqueles com diferentes graus de
dificuldade de aprendizagem. Na literatura consultada incentivam há a motivação
para a utilização de atividades lúdicas dentro do ensino, como forma de revisão de
conteúdos para os quais os professores possuem entraves dentro das aulas
tradicionais. A utilização de jogos didáticos mostra-se fundamental dentro de um
contexto recente na educação, pois através deles o professor pode buscar diversas
formas de ensinar. Além disso, podem-se proporcionar diferentes formas de
aprendizagem, visto que não existe apenas uma maneira de se aprender, como
costuma ser imposto pelo ensino tradicional, onde o aluno senta e escuta o
professor falando e na finalização do conteúdo realiza-se uma prova escrita.
Correlacionando diferentes autores, que abordam a importância do lúdico, o que foi
selecionado por demonstrar mais adequado o incentivo à utilização de atividades
lúdicas dentro do ensino relata que:
"O jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na
medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, desenvolve níveis
diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas
descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade, e simboliza um
instrumento pedagógico que leva o professor à condição de condutor,
estimulador e avaliador da aprendizagem” (CAMPOS, BORTOLOTO,
FELÍCIO, 2014, p.47).

Comparado

com

as

diferentes

abordagens

descritas

na

literatura

relacionadas à aplicação de atividades lúdicas na educação especial, o presente
trabalho representa uma versão totalmente inovadora de ensino, pois o conteúdo
dos sistemas biológicos do corpo humano sempre proporciona vários momentos de
dúvidas entre os alunos e, normalmente dentre aqueles com dificuldades de
aprendizagem há um número ainda maior de indagações. Por conta disso, os jogos
didáticos aqui desenvolvidos possibilitaram a obtenção de bons resultados na
compreensão dos conteúdos pelos discentes participantes. Além disto, trouxeram
uma metodologia nova, com a qual os discentes não estavam habituados e com
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isso, eles se mostraram muito receptivos e se sentiram muito estimulados e
motivados com as novas ideias, o que proporcionou uma ação educacional muito
mais efetiva.
As atividades desenvolvidas no presente trabalho possibilitaram aos alunos
participantes uma melhor compreensão sobre o próprio corpo, o que permitirá
também uma conscientização mais efetiva sobre temas muito relevantes como: o
valor da vida e a necessidade da ética e do respeito em relação ao próximo, a
importância da adoção de hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida
do indivíduo, e a importância do exercício da cidadania para melhorar a qualidade de
vida em sociedade. Portanto, justifica-se que segundo Talamoni (2009):
“O conhecimento sobre o corpo humano para o aluno deve estar sempre
associado a um melhor conhecimento do próprio corpo, com o qual possui
uma intimidade derivada de suas percepções altamente subjetivas, já que
cada corpo é “individual” e “único” (TALAMONI, FILHO, 2008, p.1).

Enfim, com uma linguagem clara e objetiva o professor pode abordar os
mais diversos assuntos referente à ciências com alunos que possuem dificuldades
de aprendizagem e a partir disso, proporcionar um ensino mais eficaz dentro
dinâmica educacional que perdura na atualidade.
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5 CONCLUSÃO

O trabalho produzido proporcionou a realização de várias práticas
pedagógicas positivas ao processo de ensino e aprendizagem. Essas práticas
possibilitaram a constatação de que, primeiramente a educação deve sempre ser
valorizada e, também que existe variadas formas de proporcionar o aumento do
conhecimento a todos. Além disso, na educação especial deve-se aprimorar ainda
mais o uso de técnicas e metodologias diferenciadas visando atingir aqueles que
normalmente são esquecidos por conta de suas limitações, mais adequadamente
chamadas de dificuldades de aprendizagem.
A partir da realização desse trabalho concluiu-se que o ensino tradicional
pode até ser mais “fácil” de ser trabalhado, mas que a realização de atividades
lúdicas, em especial com a utilização de jogos didáticos proporcionou um efeito
renovador na educação. Os alunos se sentiram mais valorizados e buscaram o
conhecimento e, com isso trouxeram um ambiente mais interativo e dinâmico.
A construção dos jogos possibilitou a realização de inúmeras atividades e foi
possível concluir que os alunos possuem um conhecimento prévio, que pode ser
aproveitado e ampliado, e que quando se atrelam ao lúdico tem-se um rendimento
fantástico.
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APÊNDICES

APÊNDICE A: PLANOS DE AULA
APÊNDICE B: PLANO DE AULA 1

Plano de Aula 1: AULA INTRODUTÓRIA AOS SISTEMAS DO CORPO
HUMANO
I. Plano de Aula: Data: 12/04/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
Tema: Aula Introdutória dos Sistemas Biológicas
III. Conteúdo
- Corpo Humano em uma visão geral de todos os sistemas, comentando as principais estruturas e
curiosidades.
IV. Objetivos:
Geral: Conhecimento da localização das estruturas do corpo humano, bem como suas funções.
Específicos:

Interação entre alunos e professores;

Reconhecer os sistemas biológicos;

Associar estruturas com suas respectivas funções;

Nomear os órgãos e suas respectivas localizações.
V. Metodologia de Ensino:

Um aluno permanecerá deitado enquanto outro desenhará o contorno de seu corpo;

Os sistemas serão demonstrados, a partir do uso de materiais de fácil acesso (balão, rolo de
papel higiênico ou toalha, papel crepon, palitos de fósforo e algodão);

As estruturas serão colocadas uma a uma, mencionando o sistema que o compõem,
localização e função desempenhada no organismo;

Concluído a montagem do modelo de corpo humano, visando apresentar sua parte interna,
será dado um nome ao modelo.
VI. Recursos didáticos:
o
Papel pardo;
o
Canetões;

Papel toalha e papel higiênico;

Palito de fósforo;

Papel crepon de diferentes cores;

Pedaços de algodão;

Balões de diferentes cores.
VII. Avaliação: A avaliação será formativa analisando a resolução de questões oralmente
apresentadas durante a atividade proposta.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:
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Figura 1: Modelo didático para orientação ao trabalho
desenvolvido.

Figura 2: Modelo Didático desenvolvido com os alunos na Sala de
Recursos Multifuncionais.

APÊNDICE C: PLANO DE AULA 2

Plano de Aula 2: SISTEMA LOCOMOTOR
I. Plano de Aula: Data: 19/04/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
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Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Sistema Locomotor (Esquelético e Muscular).
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas dos dois sistemas apresentados com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções dos dois sistemas apresentados.
V. Metodologia de Ensino:

A aula será iniciada com uma retrospectiva da aula anterior, utilizando do modelo de corpo
humano construído pelos alunos e será comparada com outros modelos didáticos;

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos sobre o tema
que será iniciado.

As principais estruturas e funções dos dois sistemas serão apresentadas;

Será aplicado um jogo da memória referente aos dois assuntos;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (esqueleto e estruturas musculares);

Dois questionários (iguais);

Jogo da Memória.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
da memória.
VII. Bibliografia: CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora.
São Paulo-SP, 2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Primeira folha do questionário do
sistema locomotor.
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Figura 2: Segunda folha do questionário do sistema
locomotor.

Figura 3: Jogo da Memória do sistema locomotor.

APÊNDICE D: PLANO DE AULA 3

Plano de Aula 3: Sistema Digestório
I. Plano de Aula: Data: 26/04/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Sistema Digestório.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas do sistema apresentado com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções do sistema apresentado.
V. Metodologia de Ensino:
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Primeiramente será aplicado um questionário referente aos conhecimentos prévios dos
alunos sobre o tema que será iniciado.

O conteúdo da aula será iniciado, utilizando-se do modelo de corpo humano construído
pelos alunos, indagando os alunos sobre o que foi aprendido nas aulas anteriores e sobre aquilo
que sabem referente à aula proposta;

As principais estruturas e funções do sistema serão apresentadas;

Um vídeo será passado a fim de explicar como é o funcionamento da digestão;

Será aplicado um jogo de bingo referente ao assunto;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (busto do corpo humano);

Dois questionários (iguais);

Jogo do Bingo.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
do bingo.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VII. Anexos:

Figura 1: Questionário do sistema digestório.
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Figura 2: Bingo do sistema digestório.

APÊNDICE E: PLANO DE AULA 4

Plano de Aula 4: Sistema Respiratório
I. Plano de Aula: Data: 03/05/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Sistema Respiratório
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas do sistema apresentado com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções do sistema apresentado.
V. Metodologia de Ensino:

Primeiramente será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos
alunos sobre o tema que será iniciado.

O conteúdo será iniciado com uma retrospectiva das aulas anteriores, utilizando do modelo
de corpo humano construído pelos alunos e comparando com outros modelos didáticos (busto do
corpo humano);

As principais estruturas e funções do sistema serão apresentadas;

Será aplicado um jogo de dominó referente aos dois assuntos;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (busto do corpo humano);

Dois questionários (iguais);

Dominó.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
de Dominó.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
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2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Questionário do sistema respiratório.

Figura 2: Jogo de dominó do sistema
respiratório.

APÊNDICE F: PLANO DE AULA 5

Plano de Aula 5: Jogo Quem Sou Eu? (1)
I. Plano de Aula: Data: 10/05/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
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Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Revisão dos conteúdos: Sistema Locomotor (esquelético e muscular), Digestório e Respiratório.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas dos três sistemas apresentados com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer estruturas específicas para cada sistema;

Indicar as principais funções dos três sistemas apresentados.
V. Metodologia de Ensino:

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos aprendidos
nas quatro aulas anteriores.

O conteúdo será iniciado com uma retrospectiva das aulas anteriores, utilizando do modelo
de corpo humano construído pelos alunos e comparando com o busto do corpo humano;

Após a retrospectiva os alunos serão dispostos em círculo para que iniciem o jogo “Quem
Sou Eu?” (1);

Cada aluno recebeu um peão e foi definido pelo dado qual seria o primeiro a jogar;

Durante o jogo, o aluno que fosse jogar deveria responder a carta retirada, do baralho, pelo
colega anterior;

Respondido ou não o aluno seguinte deve responder a próxima pergunta;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (busto do corpo humano);

Dois questionários (iguais);

Tabuleiro: Jogo “Quem Sou Eu?”.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
de tabuleiro “Quem Sou Eu?”.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Primeira folha do questionário de revisão do
jogo “Quem Sou Eu?”.
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Figura 2: Segunda folha do questionário de revisão do
jogo “Quem Sou Eu?”.

Figura 3: Tabuleiro do jogo “Quem Sou Eu?”.

Figura 4: Cartas dos oito sistemas aplicados
durante o jogo “Quem Sou Eu?”.

APÊNDICE G: PLANO DE AULA 6

Plano de Aula 6: Sistema Circulatório
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I. Plano de Aula: Data: 17/05/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Sistema Circulatório.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas do sistema apresentado com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções dos dois sistemas apresentados.
V. Metodologia de Ensino:

A aula será iniciada com uma retrospectiva da aula anterior, utilizando do modelo de corpo
humano construído pelos alunos e será comparada com outros modelos didáticos;

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos sobre o tema
que será iniciado.

As principais estruturas e funções do sistema serão apresentadas;

Será passado um vídeo referente ao bombeamento do sangue pelo corpo;

Será aplicado um jogo de bingo referente ao assunto;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (esqueleto e estruturas musculares);

Dois questionários (iguais);

Jogo do Bingo.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
do bingo.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Questionário do sistema
circulatório.
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Figura 2: Cartas e cartelas do bingo do sistema
digestório.

APÊNDICE H: PLANO DE AULA 7

Plano de Aula 7: Sistema Urinário
I.

Plano de Aula: Data: 24/05/2016

II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Sistema Urinário.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas do sistema apresentado com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções do sistema apresentado.
V. Metodologia de Ensino:

A aula será iniciada com uma retrospectiva da aula anterior, utilizando do modelo de corpo
humano construído pelos alunos e será comparada com outros modelos didáticos;

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos sobre o tema
que será iniciado.

As principais estruturas e funções do sistema serão apresentadas;

Será passado um vídeo referente ao funcionamento do rim, bem como de algumas doenças
que acometem nesse órgão;

Será aplicado um jogo da memória referente ao assunto;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (esqueleto e estruturas musculares);

Dois questionários (iguais);

Jogo de Dominó.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
de dominó.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
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2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Questionário do sistema urinário.

Figura 2: Jogo de Dominó do Sistema
Urinário.

APÊNDICE I: PLANO DE AULA 8

Plano de Aula 8: Sistema Reprodutor (Masculino e Feminino)
I. Plano de Aula: Data: 31/05/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
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III. Conteúdo
- Sistema Reprodutor: Masculino e Feminino.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas do sistema apresentado com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas tanto no sistema reprodutor
masculino quanto no sistema reprodutor feminino;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções do sistema apresentado.
V. Metodologia de Ensino:

A aula será iniciada com uma retrospectiva da aula anterior, utilizando do modelo de corpo
humano construído pelos alunos e será comparada com outros modelos didáticos;

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos sobre o tema
que será iniciado.

As principais estruturas e funções do sistema serão apresentadas;

Será aplicado um jogo da memória referente aos dois assuntos;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (esqueleto e estruturas musculares);

Dois questionários (iguais);

Jogo da Memória.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
da memória.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Questionário do sistema reprodutor (masculino e
feminino).
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Figura 2: Cartas do jogo de memória do
sistema reprodutor.

APÊNDICE J: PLANO DE AULA 9

Plano de Aula 9: Jogo “Quem Sou Eu?” (2)
I. Plano de Aula: Data: 07/06/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Revisão dos sistemas: Circulatório (Sanguíneo e Linfático), Urinário e Reprodutor (Masculino e
Feminino).
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas dos três sistemas apresentados com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções dos dois sistemas apresentados.
V. Metodologia de Ensino:

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos aprendidos
nas três aulas anteriores.

O conteúdo será iniciado com uma retrospectiva das aulas anteriores, utilizando do modelo
de corpo humano construído pelos alunos e comparando com o busto do corpo humano;

Após a retrospectiva os alunos serão dispostos em círculo para que iniciem o jogo “Quem
Sou Eu?” (2);

Cada aluno recebeu um peão e foi definido pelo dado qual seria o primeiro a jogar;

Durante o jogo, o aluno que fosse jogar deveria responder a carta retirada, do baralho, pelo
colega anterior;

Respondido ou não o aluno seguinte deve responder a próxima pergunta;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (esqueleto e estruturas musculares);

Dois questionários (iguais);

Tabuleiro: Jogo “Quem Sou Eu?”.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
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de tabuleiro do jogo “Quem Sou Eu?”.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Segundo questionário do jogo “Quem Sou Eu?”.

Figura 2: Tabuleiro do jogo “Quem Sou Eu?”.

Figura 3: Cartas do jogo “Quem Sou Eu?”.
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APÊNDICE K: PLANO DE AULA 10

Plano de Aula 10: Sentidos
I. Plano de Aula: Data: 14/06/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Os cinco sentidos: Visão, Audição, Tato, Olfato e Paladar.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas dos cinco sentidos apresentados com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer as diferenças entre os cinco sentidos;

Indicar as principais funções dos cinco sentidos apresentados.
V. Metodologia de Ensino:

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos sobre o tema
que será iniciado.

As principais estruturas e funções dos cinco sentidos serão apresentados sob a modalidade
de aula expositiva dialogada;

Será aplicado, concomitante, a explicação do sentido uma prática;

1- Visão: descrição e identificação de objetos;

2- Audição: definição de sons de objetos e animais;

3- Tato: identificação de materiais presentes dentro de uma caixa (“a caixa dos sentidos”);

4- Olfato: reconhecimento de odores;

5-Paladar: reconhecimento de gostos.

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Dois questionários (iguais);

Atividades práticas.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do
envolvimento prático com as atividades desenvolvidas.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:
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Figura 1: Questionário dos sentidos.

Figura 2: Prática Visual: identificação de objetos.

Figura 3: Prática auditiva: identificação de sons. Fonte:
https://www.google.com.br/search?q=som&biw=1366&bih=613&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjU8puB-a3QAhUEHJAKHS3wBsgQ_AUIBygC#imgrc=lQCIO05fHI9O6M%3A
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Figura 4: Identificação de objetos dentro da “caixa dos
sentidos”.

Figura 5: Prática gustativa e olfativa: percepção dos gostos e
odores.

APÊNDICE L: PLANO DE AULA 11

Plano de Aula 11: Sistema Nervoso
I. Plano de Aula: Data: 21/06/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Sistema Nervoso.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas do sistema apresentado com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas apresentadas;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções do sistema apresentado.
V. Metodologia de Ensino:

Primeiramente será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos
alunos sobre o tema que será iniciado.

As principais estruturas e funções do sistema serão apresentadas;

Será passado um vídeo referente ao funcionamento do cérebro, bem como da composição
de um neurônio;
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Será aplicado uma atividade referente às divisões do encéfalo, bem como suas funções
correspondentes;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Dois questionários (iguais);

Atividade sobre as repartições do encéfalo.
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e da
atividade desenvolvida em sala.
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:

Figura 1: Questionário do sistema nervoso.

Figura 2: Desenho sobre as regiões do cérebro humano.
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APÊNDICE M: PLANO DE AULA 12

Plano de Aula 12: Jogo “Quem Sou Eu?” (3)
I. Plano de Aula: Data: 28/06/2016
II. Dados de Identificação:
Escola: Colégio Estadual José de Anchieta
Professor (a): Keli Zanelatto
Professor (a) estagiário (a): Andrelissa Gorete Castanha e Gabriela Meurer Dalmolin
Disciplina: Ciências e Biologia
Turma: Sala de Recursos Multifuncionais
III. Conteúdo
- Revisão de todos os sistemas estudados em aula: Locomotor (esquelético e muscular), Digestório,
Respiratório, Circulatório (Sanguíneo e Linfático), Urinário, Reprodutor (Masculino e Feminino),
Sentidos e Nervoso.
IV. Objetivos:
Geral: Associar as estruturas dos oito sistemas apresentados com suas respectivas funções.
Específicos:

Memorizar as localizações das estruturas específicas dos sistemas apresentados;

Reconhecer determinadas estruturas;

Indicar as principais funções dos oito sistemas apresentados.
V. Metodologia de Ensino:

Será aplicado um questionário referente aos conhecimentos gerais dos alunos aprendidos
nas doze aulas ministradas.

O conteúdo será iniciado com uma retrospectiva das aulas realizadas, utilizando do modelo
de corpo humano construído pelos alunos e comparando com o busto do corpo humano;

Após a retrospectiva os alunos serão dispostos em círculo para que iniciem o jogo “Quem
Sou Eu?” (3);

Cada aluno recebeu um peão e foi definido pelo dado qual seria o primeiro a jogar;

Durante o jogo, o aluno que fosse jogar deveria responder a carta retirada, do baralho, pelo
colega anterior;

Respondido ou não o aluno seguinte deve responder a próxima pergunta;

A aula será concluída com a aplicação do mesmo questionário do início da aula.
VI. Recursos didáticos:

Modelo didático construído em sala de aula com os alunos;

Modelos didáticos (busto do corpo humano);

Dois questionários (iguais);

Tabuleiro do jogo “Quem Sou Eu?” (3).
VII. Avaliação: A avaliação dos alunos será feita a partir da aplicação dos questionários e do jogo
de tabuleiro “Quem Sou Eu?” (3).
VII. Bibliografia:
CASSAN, Adolfo. O Grande Livro do Corpo Humano. Ciranda Cultural Editora. São Paulo-SP,
2008.
BIZZO, Nélio. Novas Bases da Biologia: O ser humano e o futuro. Editora Ática. 1ed. V. 3. São
Paulo-SP, 2010.
VIII. Anexos:
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Figura 1: Terceiro questionário de revisão “Quem
Sou Eu?”.

Figura 2: Tabuleiro do jogo “Quem Sou Eu?”.

