
Fabiana Imberti Liuth
Antônio dos Santos Júnior

P R O D U T O  E D U C A C I O N A L

G U I A  D I D Á T I C O

Experimentação
problematizadora 

para aprendizagem de
fundamentos de citologia

UMA PROPOSTA HUMANIZADORA: 
DO BIOLÓGICO AO SOCIAL



Esta obra é publicada sob a Licença Creative Commons
Atribuição - Não Comercial - Compartilha Igual 4.0
Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Autores
Fabiana Imberti Liuth

Antônio dos Santos Júnior

Revisão
Celielson de Aguiar Brito

Projeto gráfico
Fabiana Imberti Liuth



APRESENTAÇÃO

      Esta proposta de ensino é resultado de uma pesquisa de mestrado

intitulada "EXPERIMENTAÇÃO PROBLEMATIZADORA NO ENSINO DE

BIOLOGIA PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ EM UMA TURMA NO CURSO

TÉCNICO EM FLORESTAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO DO IFRO JI-

PARANÁ", desenvolvida junto ao Programa de Mestrado Profissional

em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT).

    A produção deste guia tem como objetivo apresentar uma

sequência didática planejada para turmas do 1º ano do curso técnico

integrado ao ensino médio, baseada na Experimentação

Problematizadora proposta por Delizoicov (1991; 2001), composta por

três momentos: problematização inicial; organização do conhecimento;

e aplicação do conhecimento. 

     Trata-se de um guia didático que contém orientações de

estratégias e recursos didáticos com a utilização de ferramentas

digitais direcionados aos professores do ensino médio. Possibilitando

haver flexibilidade contida neste material. Sendo assim, fica a critério

dos docentes modificarem conforme suas práticas e realidades.

      Com esta ação pedagógica, o estudante aprenderá Biologia, ao

mesmo tempo em que experimenta o próprio aprimoramento como

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da

autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

         Esperamos que esta sequência didática contribua para uma nova

perspectiva de ensino. Desejamos uma ótima leitura.

                                                                                                     Os autores.
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         A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de nível médio

objetiva formar o cidadão omnilateral quando busca “[...] proporcionar

ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais

necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos

fundamentos científico-tecnológicos, socio-históricos e culturais”

(BRASIL, 2012). E, para alcançar a formação humana omnilateral, é

indispensável que os discentes tornem-se cientificamente alfabetizados

ao longo do processo de aprendizagem.

        A alfabetização científica é um conjunto de conhecimentos que

facilitaria ao cidadão e à cidadã compreender e assimilar a leitura do

mundo onde vivem, e entender as necessidades de transformá-lo

positivamente (CHASSOT, 2003), e considerando a ciência como parte

da cultura atual, essa alfabetização científica busca formar indivíduos

que se apropriam dos conhecimentos científicos e tecnológicos para

para resolver problemas e ter consciência das complexas relações

entre ciência e sociedade.

        Porém, muito se tem a construir para que novas pontes entre

conhecimento e formação do sujeito integral possa se efetivar e ser

uma realidade diante do desafio da Quarta Revolução Industrial (QRI) e

da exigência de profissionais com atuação crítica e competente

(PORTO; MACHADO; RAMOS, 2019). Antevendo esse cenário, a UNESCO,

no início de 1993, criou a Comissão Internacional sobre Educação para o

século XXI, com o objetivo de apresentar um levantamento das

tendências educacionais, face ao avanço tecnológico e da globalização.

Constatando isso, estabeleceram-se os quatro pilares de um novo tipo

de educação com enfoque em aprender a conhecer, aprender a fazer,

aprender a viver junto e aprender a ser (DELORS, 1998, p. 90). 

          Em suma, frente às novas tendências educacionais e aos desafios

tecnológicos do século XXI, a Educação Profissional e tecnológica irá

requerer uma abordagem que vai além da transmissão de

conhecimentos. Assim, a pesquisa como princípio educativo surge como

uma possibilidade para a construção de saberes importantes para os

discentes, pois, segundo Demo (2014), ela proporciona a expectativa da

cidadania ancorada em pesquisa ou produção própria de

conhecimento, possibilitando a combinação de educação e ciência.

INTRODUÇÃO
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          A pesquisa como princípio educativo depende da tríade educação, pesquisa e

emancipação. Dando ênfase no processo de emancipação do indivíduo, Demo

(2006, p. 78) define-o como “[...] o processo histórico de conquista e exercício da

qualidade de ator consciente e produtivo. Trata-se da formação do sujeito capaz

de se definir e de ocupar espaço próprio, recusando ser reduzido a objeto”. 

    A escola, isoladamente, não conseguirá formar indivíduos cientificamente

alfabetizados, pois há uma gama de situações no contexto educacional que

dificulta essa formação, sendo elas questões sociais e econômicas, no qual

podemos destacar as inúmeras informações científicas existentes em nossa

sociedade e a dificuldade para selecionar as mais relevantes. Sendo assim, 

 devemos levar em consideração o tipo de metodologia que garanta ao indivíduo a

apreensão significativa dos saberes. Conforme dito, em relação ao ensino-

aprendizagem, a experimentação problematizadora demonstra ser uma

alternativa que contribui para um maior engajamento dos discentes em sala de

aula, com a finalidade da emancipação do sujeito (FRANCISCO JR.; FERREIRA; 

 HARTWIG, 2008). 

          É consenso entre os estudiosos que a utilização de atividades experimentais

podem estimular o interesse nas atividades propostas, e como acarreta o

envolvimento do discente a temas que estão em discussão na atualidade, pode

também atribuir “[...] à experimentação um caráter motivador, lúdico,

essencialmente vinculado aos sentidos, [...] aumentando a capacidade de

aprendizado”(GIORDAN, 1999, p. 1). Portanto, utiliza-se experimentação para

qualificar o processo de ensino, ampliando as possibilidades de uma aprendizagem

capaz de subsidiar decisões cientificamente fundamentadas.

      A dialogicidade exigida pelo processo de codificação-problematização-

descodificação é estruturada com o auxílio do que se denominou momentos

pedagógicos, e que se organiza no diálogo em torno de fenômeno ou situação

(DELIZOICOV, 1991; 2001). Representando-se em três momentos, relacionados

estruturalmente, com as seguintes características: problematização inicial;

organização do conhecimento; e aplicação do conhecimento.
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          A experimentação deve ser problematizadora do conhecimento, de forma a

promover a apreensão dos saberes pessoal e social dos conteúdos, o que na

concepção freiriana é chamada de conscientização, etapa indispensável à

aprendizagem (FRANCISCO JR.; FERREIRA; HARTWIG, 2008). Nesse sentido, a

prática social da educação compreende a da relação entre os conhecimentos

humanos acumulados, sendo assim resultado de um processo empreendido pela

humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e

sociais. Dessa forma, o conhecimento é melhor organizado e fundamentado na

forma de conceitos representativos das “relações determinadas e apreendidas da

realidade considerada”, consistindo na apreensão da essência das ciências (BRASIL,

2007, p. 44). Por  isso, trazemos à cena a ideia de que a ciência é:

  

                                      [...] elucidativa (resolve enigmas, dissipa mistérios),

                                      enriquecedora  (permite   satisfazer   necessidades 

                                      sociais   e,   assim,  desabrochar   a  civilização);  é, 

                                      de  fato, e  justamente,  conquistadora, triunfante, 

                                      [...]  apresenta-nos,   cada   vez   mais,   problemas 

                                       graves  que  se   referem   ao   conhecimento  que

                                       produz,   à   ação   que   determina,  à    sociedade 

                                       que transforma (MORIN, 2005, p. 16).

           Podemos refletir, no contexto abordado, sobre as relações entre a sociedade

e o ensino de Biologia hoje. E neste caso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional  demonstra tal preocupação ao expressar que a “[...] educação escolar

deverá vincular-se à prática social, […] o aprimoramento do educando como pessoa

humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual

e do pensamento crítico” (BRASIL, 1996, p. 12). Entretanto, focando na área das

ciências da natureza, o ensino de Biologia atualmente se organiza de modo a

conduzir os estudos privilegiando conceitos, linguagem e metodologias de

conteúdos, voltados para uma aprendizagem ineficiente para interpretação e

intervenção na realidade. 
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         Os processos biológicos têm grande impacto no cotidiano de todos, e por isso,

é fundamental que os discentes apropriem dos conhecimentos científicos, que

permitirão compreender as aplicações dos conceitos biológicos, possibilitando-os,

de forma crítica, a participar de debates públicos e tomar decisões fundamentadas.                   

         Essa característica é denominada de alfabetização biológica, que – segundo o

Biological Science Curriculum Study –  é “[...] um processo contínuo de construção

de conhecimento necessário a todos os indivíduos que convivem nas sociedades

contemporâneas” (KRASILCHIK, 2008, p. 11-12). Nesse contexto, o cidadão torna-se

capaz de ter uma postura ética diante do que aprendeu tanto no âmbito individual

quanto no coletivo. Krasilchik (2008), ainda, exemplifica os quatros níveis de

alfabetização biológica, sendo eles: nominal, funcional, estrutural e

multidimensional.

       Dessa maneira, os conhecimentos biológicos promovem o senso-crítico do

discente, a partir do entendimento da ciência, aliado um ensino ativo, questionador,

investigativo e crítico em seu cotidiano com vista a um aprendizado com sentido

ontológico ao aluno. Assim, possibilita-lhe o desenvolvimento de vários saberes,

permitindo que ele: compreenda melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos;

desperte a curiosidade intelectual; estimule o sentido crítico, mediante a conquista

da autonomia na capacidade de discernir (DELORS, 1998). 

          Diante de tais perspectivas, a aprendizagem centrada no aluno é primordial.

Posto isso, defende-se a implementação da problematização dos conteúdos

abordados em Biologia, uma vez que ela é propícia a um aprendizado ativo, que,

consequentemente, potencializará a alfabetização científica do sujeito.
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Estudantes do 1º ano do ensino médio

Público-alvo

Conteúdos abordados 
Características dos seres vivos.
Seres vivos - células procariontes e eucariontes.
Morfologia e fisiologia das estruturas celulares. 
Controle e prevenção de doenças infecciosas
bacterianas e parasitárias.

Objetivo geral
Relacionar as estruturas celulares na
identificação das condições do meio ambiente
com a ocorrência de doenças infecciosas
bacterianas e parasitárias, à luz da promoção
da saúde pública.

Objetivo específico
Explicar a importância das organelas e suas respectivas funções para o
bom funcionamento e equilíbrio do metabolismo celular.
Associar os conhecimentos citológicos com as políticas públicas de
promoção de saúde.

Disciplina
Biologia

Duração
16 aulas (50 minutos cada)

DESCRIÇÃO DO GUIA
DIDÁTICO
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A preparação do ambiente de
aprendizagem deve ser
desenvolvida de forma clara
para maior entendimento pelos
estudantes dos caminhos a
serem percorridos durante todo
o processo de ensino-
aprendizagem. 

Os conteúdos programáticos e as
aulas assíncronas podem ser
organizadas por meio do ambiente
virtual de aprendizagem (AVA
Moodle) ou então pelo Classroom.

Enquanto as aulas, podem ser
realizadas de forma presencial ou
remota/síncrona, utilizando neste
caso alguma Plataforma de
videoconferência, como Google
Meet ou Microsoft Teams.

Deve-se ter a atenção em
estabelecer uma sequência de
temáticas dentro dessas plataformas  
(AVA Moodle ou Classroom) pela qual
o estudante consiga se orientar de
forma independente e fácil. 

AMBIENTE DE APRENDIZAGEM
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04

É importante deixar disponível ao estudante todo
material de apoio que será trabalho no período
proposto, como slides da apresentação dos
conteúdos e/ou vídeos explicativos.

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

03

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Todas as etapas devem ser claras. Desse modo, os
estudantes devem saber exatamente como serão
avaliados, conforme o instrumento de avaliação,
contendo as competências e habilidades.

APRESENTAÇÃO

01
Neste tópico é importante deixar claro a intenção da
intervenção pedagógica, disponibilizando o contrato de
aprendizagem e a apresentação da docente, destacando
a expectativa de produção pelos estudantes ao longo dos
três momentos pedagógicos.

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE
DE APRENDIZAGEM

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL

02
Deve conter neste tópico qual questão social será
abordada, apresentando experiências reais aos
estudantes para que estes associem seus conceitos
iniciais (visão de mundo particular) aos temas a
serem discutidos.
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Ferramentas digitais utilizadas na ambientação da
aprendizagem.

NA PRÁTICA

Figura 2. Vídeo de apresentação elaborado no Powtoon.

Fonte: Elaborado pela autora e disponível no YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=1O08yu8af18)

Figura 1. Contrato de aprendizagem.

Fonte: Elaborado pela autora e disponível no Padlet. 
(https://padlet.com/fabianaimberti/Bookmarks)

Figura 3. Apresentação dos momentos pedagógicos elaborado no PowToon.

Fonte: Elaborado pela autora e disponível no YouTube. 
(https://www.youtube.com/watch?v=HKhaX-TaA_Y)

O contrato de aprendizagem
(Figura 1) utilizado na intervenção
pode ser acessado no endereço
https://padlet.com/fabianaimbe
rti/Bookmarks

O vídeo utilizado na apresentação
da disciplina (figura 2) pode ser
acessado no endereço
https://www.youtube.com/watch
?v=1O08yu8af18

O vídeo utilizado na
apresentação dos momentos
pedagógicos (Figura 3) pode ser
acessado no endereço
https://www.youtube.com/watc
h?v=HKhaX-TaA_Y
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Desenvolvimento dos conteúdos

amparados pelos conhecimentos científicos

necessários para a compreensão crítica das

questões problematizadas.

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL

Apresentação das questões-problema de

situações reais na vivência dos estudantes,

oportunizando manifestações de opiniões

prévias sobre a problemática abordada. 

ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO

Utilização do conhecimento construído

articulando-se com situações reais,

reinterpretando as questões

problematizadoras iniciais e transcendendo

o ambiente escolar para o cotidiano do

estudante.

ETAPAS DA
EXPERIMENTAÇÃO
PROBLEMATIZADORA
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momentos pedagógico é encontrado no quadro 1.



Atividade 
proposta

Carga
horária

Conceitos
biológicos

Recursos
didáticos

Problematização inicial

Problematização 2 aulas
Doenças infecciosas

bacterianas e
parasitárias

Slides; Plataforma
interativa Thinglink

Organização do conhecimento

Quiz 2 aulas Características
dos seres vivos

Plataforma de
gamificação

Quizizz
Método

aprendizagem
por pares (PEER

TO PEER)

2 aulas
Seres vivos – células

procariontes e
eucariontes

Salas simultâneas
no Google Meet e

Plataforma
Jamboard

Método pensar,
compartilhar e

socializar
2 aulas Células – estruturas

e organelas

Google Docs -
construção de

um wiki

Mapa mental 2 aulas Transporte
transmembrana

Plataforma
MindMeister 

Demonstração de
aprendizagem  3 aulas

Questões norteadoras
e instrumento de

avaliação

Slides, blog 
(fica a critério de

cada equipe)

Construção de
infográfico  1 aula Produção preliminar Plataforma Canva

Apresentação da
campanha
educativa

2 aula
Produção final – aplicação

dos conhecimentos de
biologia sobre doenças

bacterianas e parasitárias

Plataforma Canva
e PDF

Aplicação do conhecimento

ORGANIZAÇÃO DO GUIA
DIDÁTICO

Quadro 1 - Orientação para o planejamento das aulas.

Fonte: elaborado pelos autores.
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     Nesta etapa, é o momento de identificar os conhecimentos prévios dos

estudantes, e ter como propósito a relação do estudo de um conteúdo com

situações reais, fazendo-os refletir sobre explicações contraditórias e possíveis

limitações de seus conhecimentos quando comparado ao conhecimento

científico necessário à interpretação do fenômeno observado.

    Os temas devem ser abordados através de perguntas ou problemas

norteadores e provocativos, preferencialmente sobre situações reais, como

forma de incentivar os discentes ao longo do projeto e instigá-los a ir além

das superficialidades.

1° e 2º Encontros

PROBLEMATIZAÇÃO
INICIAL
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Verificação do conhecimento prévio dos estudantes.

Atividade 1

Reconhecendo a importância do saber preliminar, realiza-se

um levantamento prévio por intermédio de questionários,

possibilitando utilizar diferentes ferramentas digitais. Momento

para introduzir aos estudantes o uso de plataformas de

produção digital e colaborativa (Figura 4 e 5).

Plataforma: Nearpod e Padlet. 

Questões problematizadoras 

Por quais motivos algumas doenças infecciosas (p.ex.:

sarampo e tuberculose) erradicadas estão ressurgindo

como um problema de saúde pública?

Qual o papel do cidadão frente a um tema complexo

que envolve decisões científicas, como por exemplo a

liberação de agrotóxicos?

Sugestão
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PADLET
Questionário sobre a apreensão do pensamento científico a respeito
de temas como sociedade e ambiente.

Figura 5. Captura de tela do Padlet registrando a interação dos estudantes.

As perguntas trabalhadas no Nearpod conforme demonstradas na
figura 4 podem ser acessadas no endereço https://app.nearpod.com/?
pin=CD627F6F16959A839C3177BACD48FB95-1

Questionários prévio

Fonte: disponível na plataforma - https://padlet.com/fabiana_imberti/uqwin8gdrodyesa

Figura 4. Captura de tela do Nearpot registrando a interação dos estudantes.

Fonte: disponível na plataforma - https://app.nearpod.com/?pin=CD627F6F16959A839C3177BACD48FB95-1

NEARPOD

Questionário sobre a aplicação do ensino de Biologia quanto à

resolução de problemas do cotidiano, ele tem como propósito a

identificação do conhecimento prévio sobre saneamento básico,

saúde pública e doenças infecciosas bacterianas e parasitárias. 

As perguntas trabalhadas no Padlet conforme demonstradas na
figura 5 podem ser acessadas no endereço
https://padlet.com/fabiana_imberti/uqwin8gdrodyesa
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Dentro ainda do primeiro momento

pedagógico, começamos provocando

os estudantes sobre conteúdos da

Biologia relacionada com a realidade

dele (Figura 6), sobre à qual abordamos

o tema zoonoses, doenças infecciosas

bacterianas e parasitárias. 

Essa estratégia chamada de aprendizagem indutiva

(inductive learning) ajuda os alunos a desenvolver as

habilidades de pensamento de que precisam para alcançar

uma maior independência e desempenho estudantil (SILVER;

STRONG; PERINI, 2007).

Fígura 6. Exemplos de notícias que podem ser utilizadas na problematização.

Fonte: https://g1.globo.com/
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Apresentação da problemática sobre zoonose,

relacionando biologia e saúde humana (PowerPoint).

Realização de uma atividade interativa.  

Atividade 2

Esta atividade proporciona uma interatividade em

imagens, redirecionando a vídeos, questões e sites,

centralizando tudo em um único lugar (Figura 7).

Plataforma interativa: Thinglink. 

Questões norteadoras

Explique o que são zoonoses e a sua relação com a

falta de saneamento básico.

Relacione quais estratégias podem ser tomadas

visando à promoção de saúde, melhorando a qualidade

de vida e de bem-estar social na implementação de

boas políticas públicas.

Identifique uma doença infecciosa bacteriana e

parasitária em seu município, e descreva sobre o

agente causador, o modo de transmissão e medidas

preventivas.

Sugestão
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Atividade interativa

THINGLINK 
Problemática levantada: como são transmitidas as
doenças zoonóticas?

Site sobre a definição de zoonose 

Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses : normas técnicas e

operacionais 

Para orientação do estudo foi disponibilizado:

        (https://wp.ufpel.edu.br/ccz/apresentacao-2/o-que-sao-zoonoses/) 

        (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_controle_zoonoses.pdf)

Figura 7. Captura de tela da atividade interativa no Thinglink.

Fonte: disponível na plataforma - https://www.thinglink.com/scene/1420226610300190721

A atividade trabalhada no Thinglink conforme demonstrada na
figura 7 pode ser acessada no endereço
https://www.thinglink.com/scene/1420226610300190721
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     Na primeira parte da aula, organize a turma em grupos de

forma aleatória. Dessa forma, impossibilita a formação de

equipes em que podem haver alguma grau de afinidade.

     Os estudantes precisaram planejar estratégias em equipe,

desenvolvendo planos de ação. Para tanto, isso deve ser feito

sob orientação do docente, através de atividades orientadoras

para a realização de pesquisa, com vista à compreensão dos

temas e da problematização inicial.

ORGANIZAÇÃO DO
CONHECIMENTO

3º e 4° Encontros
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Atividade 3

Apresentação sobre características dos seres vivos 

 (PowerPoint).

Realização de um quiz.

Sugestão
Nesse momento inicial, a utilização do quiz possibilita o

engajamento dos estudantes (Figura 8).

Plataformas de gamificação: Quizizz; Kahoot!. 

Questão norteadora
Como podemos definir um ser vivo? Quais são as

principais características consideradas fundamentais

de um ser vivo?

Gamificação

QUIZIZZ 
Proposta de gamificação objetivando elevar a motivação e o
engajamento dos estudantes.

Figura 8. Captura de tela da atividade de gamificação no Quizizz.

Fonte: disponível na plataforma - https://quizizz.com/admin/quiz/60554473520fcb001c9efb0b

A atividade trabalhada no Quizizz conforme demonstrada na
figura 8 pode ser acessada no endereço
https://quizizz.com/admin/quiz/60554473520fcb001c9efb0b
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Aqui, o objetivo é que a construção do conhecimento ocorra

com as interações entre os estudantes. No quadro interativo,

os estudantes deverão fazer uma relação dos tópicos

importantes relacionado ao tema escolhido (Figura 9 e 10).

Plataforma quadro interativo: Jamboard.

Apresentação sobre seres vivos - células procariontes e

eucariontes (PowerPoint).

Realização do método aprendizagem por pares (PEER TO

PEER) e utilização do quadro interativo.

Sugestão

Questões norteadoras

Exemplifique a diferenciação e a similaridade entre
procariotos e eucariotos. E como as estruturas no
interior das células contribuem para o seu
funcionamento e equilíbrio?
Quais as principais características de uma célula
animal, vegetal e bacteriana? E o que elas apresentam
em comum? Quais são suas funcionalidades?
Explique a interação dos fatores ambientais no
aparecimento de doenças. Como o estudo das células
pode nos ajudar a prevenir e combatê-las?

Aula síncrona: usar

as salas simultâneas

no Google Meet.

5º e 6° Encontros

Atividade 4
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Cada um da equipe deve escolher um tema diferente.

Todos devem pesquisar individualmente sobre o tema

escolhido.

Estudantes que escolheram o mesmo tema devem

compartilhar seus achados.

Depois, os estudantes de diferentes temas devem

explicar para os outros colegas, fazendo uma rotação

entre os grupos até que todos passem explicando cada

tema.

Cada equipe deve inserir no Jamboard as informações

principais de cada tema.

1.

2.

3.

4.

5.

Orientação para o método aprendizagem por pares  
(PEER TO PEER)

Sugestão de temas

Teoria celular

Célula procarionte

Célula eucarionte animal

Célula eucarionte vegetal

Teoria endossimbiótica 

Vírus

Fonte: elaborado pelos autores.
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Quadro interativo 

JAMBOARD
Proposta de produção colaborativa, expondo os tópicos
importantes de cada tema sugerido.

Fonte: disponível no Google drive as produções dos estudantes -
https://drive.google.com/drive/folders/1AxPYCnpurpxd_1r0i6BORqLUlBi8z53j?usp=sharing

Figura 9. Captura de tela da atividade realizada pelos estudantes no Jamborad.

Figura 10. Captura de tela da interação dos estudantes na atividade no Jamboard.

Fonte: arquivo da autora (2021).

Está dinâmica, foi realizada com o conteúdo
de bioquímica (Figura 9 e 10), porém a
proposta é valida para outros temas. 

A atividade trabalhada no Jamboard conforme demonstrada na figura 9 e 10 pode ser acessada
no endereço https://drive.google.com/drive/folders/1AxPYCnpurpxd_1r0i6BORqLUlBi8z53j?
usp=sharing
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Apresentação sobre células – estruturas e organelas

(PowerPoint).

Realização do método pensar, compartilhar e socializar   

e utilização do Google Docs.

Sugestão
Possibilite aos estudantes a construção colaborativa de um

wiki sobre as estruturas das células e suas organelas,

conforme a escolha do tema pelos integrantes de cada

equipe (figura 11 e 12).

Plataforma: Google Docs.

Finalizada a atividade na plataforma, o professor poderá

organizar uma roda de conversa com os estudantes para

discutir sobre os elementos escolhidos e pesquisados.

Questões norteadoras

Identifique a estrutura de organelas celulares às
respectivas funções.
Descreva as interações das organelas umas às outras.
Explique a importância das organelas e suas respectivas
funções para o bom funcionamento equilíbrio do
metabolismo celular.

7º e 8° Encontros

Atividade 5
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Cada estudante deve escolher uma estrutura ou

organela. Em seguida, devem fazer uma pesquisa

sobre as suas funções e características.

Colaborativamente, cada equipe deve produzir um wiki,

por intermédio do Google Docs, sobre as informações

pertinentes do tema escolhido. 

Roda de conversa para discussão sobre a temática

pesquisada.

1.

2.

3.

Orientação para o método  
pensar, compartilhar e socializar

núcleo

retículo endoplasmático rugoso

Sugestão de temas

Retículo endoplasmático liso

membrana plasmática

lisossomos

complexo golgiense

mitocôndria

citoplasma

ribossomos

Fonte: elaborado pelos autores.
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Construção de wiki

GOOGLE DOCS
Proposta de colaboração de uma wiki sobre as estruturas
da célula e suas organelas. 

Figura 11. Captura de tela da atividade realizada pelos estudantes no Google Docs.

Fonte: disponível no Google drive as produções dos estudantes - https://drive.google.com/drive/folders/1rjY5JtZmb7u00TGy5Mzcv-_G9M6pe-
WS?usp=sharing

Figura 12. Captura de tela da interação dos estudantes na atividade no Google Docs.

Fonte: arquivo da autora (2021).

A atividade trabalhada no Google docs conforme demonstrada na figura 11 e 12 pode ser
acessada no endereço https://drive.google.com/drive/folders/1rjY5JtZmb7u00TGy5Mzcv-
_G9M6pe-WS?usp=sharing
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Apresentação sobre transporte de membranas

(PowerPoint).

Elaboração de um mapa mental.

Sugestão
Possibilite a construção de uma expressão mais livre

das ideias obtidas pelos estudantes (Figura 13).

Plataforma: MindMeister ou Coggle.

Questões norteadoras

Descreva qual a importância da movimentação de

substâncias ao entrar ou sair da célula em função de

seu gradiente de concentração e do gasto ou não de

energia. 

Relacione a estrutura da membrana plasmática com

os diferentes modelos de movimentação de

substâncias.

9º e 10° Encontros

Atividade 6
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Mapa mental

COGGLE
Proposta de elaboração de um mapa mental,  uma forma
de organização de ideias e conceitos do conteúdo
estudado.

Figura 13. Sugestão de modelo de mapa mental (Imagem meramente ilustrativa)

Fonte: Disponível na Plataforma Coggle - https://coggle.it/diagram/XoTEH49RpnRB8V8t/t/transporte-de-subst%C3%A2ncias-na-
membrana-plasm%C3%A1tica

Proposta de atividade trabalhada no Coggle conforme demonstrada na figura 13 pode ser
acessada no endereço https://coggle.it/diagram/XoTEH49RpnRB8V8t/t/transporte-de-
subst%C3%A2ncias-na-membrana-plasm%C3%A1tica
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Atividade 7

Demonstração da aprendizagem.

Elaboração de uma apresentação de forma criativa e

didática sobre os conteúdos estudados abarcando as

questões norteadoras em observância ao instrumento

de avaliação.

Sugestão
Apresente aos estudantes as diversas possibilidades

para a demonstração da aprendizagem (Figura 14, 15 e

16), como: 

Animações

Contando história

Blog

Podcast

11º, 12° e 13°
Encontros
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Apresentações elaboradas pelos estudantes.

Demonstração da aprendizagem

Figura 14. Captura de tela do blog elaborado por uma das equipes.

Figura 15. Apresentação em PowerPoint elaborado por uma das equipes.

Fonte: arquivo da autora (2021).

Figura 16. Apresentação pelo Google Meet em uma aula síncrona.

Fonte: disponível no Google drive as produções dos estudantes -
https://drive.google.com/drive/folders/168_Wp0x4zz9pgff3Ro--Eb44osiObADt?usp=sharing

Fonte: disponível no Google drive as produções dos estudantes -
https://drive.google.com/drive/folders/1pXmIr48eHgn83yJ_oAFGDVWZjbzfTA6k?usp=sharing

Apresentação de um blog
elaborado pelos estudantes
(Figura 14) pode ser acessada no
endereço
https://drive.google.com/drive/f
olders/168_Wp0x4zz9pgff3Ro--
Eb44osiObADt?usp=sharing

Apresentação de PowerPoint
elaborado pelos estudantes
(Figura 15) pode ser acessada
no endereço
https://drive.google.com/driv
e/folders/1pXmIr48eHgn83yJ
_oAFGDVWZjbzfTA6k?
usp=sharing

Apresentação síncrona dos
estudantes realizada pelo
Google meet (Figura 16),
momento para a demonstração
da aprendizagem.
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     A aplicação do conhecimento vem mostrar a importância de

um ensino diferenciado que aborda a contextualização dos

saberes, dando sentido ao que é ensinado, sendo, portanto, um

mobilizador de mudanças (PERRENOUD, 2005).

   Neste momento, o estudante deve utilizar os conhecimentos

que adquiriu, durante a etapa de organização do conhecimento, 

 para analisar e interpretar situações propostas na

problematização inicial.

APLICAÇÃO DO
CONHECIMENTO

14°, 15° e 16°
Encontros
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     Sugerimos, neste momento, que os

estudantes elaborem uma campanha

educativa, através da plataforma

CANVA (Figura 17). 

    Trata-se da criação de um produto

informando a comunidade-escolar

sobre a problemática investigada,

juntamente com possíveis soluções

para remediar a questão.

Figura 17. Captura de tela da produção de infográficos realizado pelos estudantes.

Fonte: arquivo da autora (2021).
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Construção do infográfico para campanha educativa.

Sugestão

Apresente aos estudantes, a plataforma Canva, caso eles

não a conheçam. Oriente às equipes a fazer a escolha do

template que melhor represente o tema abordado.

Plataforma: Canva.

Orientações adicionais

Todo o processo de construção do infográfico deve ser

supervisionado pelo docente, de forma a sanar qualquer

dúvida ou erros que possam surgir.

Tema sugerido

Doenças infecciosas

bacterianas ou parasitárias

relacionada diretamente

aos seres humanos e

animais (zoonoses). 

Atividade 8
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Apresentação da campanha educativa e divulgação em

rede social.

Sugestão
Proponha aos estudantes que seja realizada a

apresentação levando em conta o tempo estabelecido,

sendo assim, simulando uma campanha educativa para a

divulgação em público de um município (Figura 18).

Competências 

Relacionar as condições do meio ambiente com a

ocorrência de doenças infecciosas bacterianas e

parasitária. 

Identificar as doenças infecciosas bacterianas e

parasitárias recorrentes na região e associar às

políticas públicas de promoção de saúde.

Atividade 9
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CANVA
Proposta de elaboração de um infográfico com objetivo
de apresentarem uma campanha educativa.

Campanha educativa

Figura 18. Captura de tela da produção de infográficos realizado pelos estudantes.

Fonte: disponível no Google drive as produções dos estudantes -
https://drive.google.com/drive/folders/1XBh65l6dEPMMvwfQNPNph3amKDmRubgK?usp=sharing

Atividade realizada no Canva conforme demonstrada na figura 18 pode ser acessada no endereço
https://drive.google.com/drive/folders/1XBh65l6dEPMMvwfQNPNph3amKDmRubgK?usp=sharing
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INSTAGRAM

Proposta de divulgação da campanha educativa em uma

rede social. 

Publicação em rede social

Fonte: disponível em - https://www.instagram.com/biologiaifro/

Sugestão
Oportunidade para explicar melhores práticas em

interações virtuais nas redes sociais (Figura 19). 

Outras plataformas: TikTok, Facebook, Twitter. 

Figura 19. Captura de tela das publicações realizadas pelos estudantes.

Rede social criada para a turma e disciplina da intervenção
demonstrada na figura 19 pode ser acessada no endereço
https://www.instagram.com/biologiaifro/
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A avaliação da aprendizagem

dos estudantes será individual,

apesar do desenvolvimento das

atividades em equipe. 

Por isso, todos deverão tomar parte nos

debates após a apresentação oral. Para

tanto, atividades deverão ser

apresentadas conforme cronograma

estabelecido entre professores e

estudantes.

As etapas de avaliação irão

considerar o desenvolvimento da

aprendizagem do conteúdo de

Biologia (Quadro 2 e 3) e da

competência para o século XXI

(Quadro 4). A cada etapa da

avaliação, o docente verificará o

rendimento dos estudantes em

observância aos instrumentos de

avaliação.

AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO
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Listar e explicar os níveis
hierárquicos de organização

biológica e relacionar a interação
dos genes com o ambiente no

aparecimento de doenças.

Identificar a estrutura de
organelas celulares às

respectivas funções, descrever as
interações das organelas umas

às outras e explicar a
importância das organelas e suas
respectivas funções para o bom

funcionamento equilíbrio do
metabolismo celular.

 

Conteúdo
Avaliação da aprendizagem

Satisfatório Bom Excelente
Conceitos

fundamentais da
Biologia

Listar os níveis
hierárquicos de

organização
biológica.

Listar e explicar os
níveis hierárquicos de
organização biológica.

Seres vivos Definir que seres
vivos são

constituídos por
células.

Definir que seres vivos
são constituídos por
células. diferenciar

Procariotos de
Eucariotos.

Definir que seres vivos são
constituídos por células,

diferenciar Procariotos de
Eucariotos e argumentar sobre a

diferença entre animais e
vegetais.

Membrana
plasmática sua

constituição
química e

transportes

Reconhecer a
composição e

organização da
membrana
plasmática.

Reconhecer a
composição e

organização da
membrana plasmática e

descrever o papel da
membrana plasmática

no transporte de
substância nas células.

Reconhecer a composição e
organização da membrana

plasmática e descrever o papel
da membrana plasmática no
transporte de substância nas

células e diferenciar os modelos
de transporte transmembrana.

Morfologia e
fisiologia das

estruturas
celulares 

Identificar a
estrutura de

organelas
celulares às
respectivas

funções.

Identificar a estrutura
de organelas celulares

às respectivas funções e
descrever as interações
das organelas umas às

outras.

INSTRUMENTO DE
AVALIAÇÃO

Quadro 2. Competências: o aluno deverá ser capaz de...

Fonte: elaborado pelos autores.
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Conteúdo
Avaliação da aprendizagem

Satisfatório Bom Excelente
Controle e

prevenção de
doenças

infecciosas
bacterianas

Relacionar as
condições do meio

ambiente com a
ocorrência de

doenças
infecciosas

bacterianas.

Relacionar as condições
do meio ambiente com

a ocorrência de doenças
infecciosas bacterianas

e identificar doenças
infecciosas bacterianas

predominantes na
região.

Relacionar as condições do meio
ambiente com a ocorrência de

doenças infecciosas bacterianas,
identificar as doenças infecciosas

bacterianas predominantes na
região e associar às políticas

públicas de promoção de saúde.

Controle e
prevenção de

doenças
parasitárias

Relacionar as
condições do meio

ambiente com a
ocorrência de

doenças
parasitárias.

Relacionar as condições
do meio ambiente com

a ocorrência de doenças
parasitárias e

identificar as doenças
parasitárias

predominates na
região.

Relacionar as condições do meio
ambiente com a ocorrência de

doenças parasitárias, identificar
as doenças parasitárias

predominantes na região e
associar às políticas públicas de

promoção de saúde.

Quadro 3. Competências: o aluno deverá ser capaz de...

Fonte: elaborado pelos autores.
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Conteúdo
Habilidade para o século XXI

Satisfatório Bom Excelente

Pensamento crítico

Discutir
respeitosamente

ideias relacionadas
ao problema
apresentado.

Discutir
respeitosamente ideias

e contrastar
pensamento divergente

relacionado ao
problema apresentado.

Discutir respeitosamente ideias,
contrastar pensamento

divergente e formular soluções
para resolver o problema

apresentado.

Compreensão e
comunicação de

ideias

Reportar ideias
relacionadas ao

produto final.

Reportar e discutir
ideias relacionadas ao

produto final.

Reportar e discutir ideias
relacionadas ao estudo, e

posicionar a respeito do esboço 
 do produto final.

Criatividade e
inovação

Usar técnicas de
criação de ideias

(como
brainstorming).

Usar técnicas de criação
de ideias (como
brainstorming) e

demonstrar
originalidade e
criatividade ao

trabalhar em equipe.

Usar técnicas de criação de ideias
(como brainstorming),

demonstrar originalidade e
criatividade ao trabalhar em

equipe e compreender os limites
do mundo real ao adotar novas

ideias.

Trabalho
colaborativo

Assumir
responsabilidade
perante o grupo 

Assumir
responsabilidade
perante o grupo e
desenvolver ações

individuais que
beneficiarão o grupo.

Assumir responsabilidade
perante o grupo, desenvolver

ações individuais que
beneficiarão o grupo e liderar o
time de maneira democrática,

dando voz aos pares e
construindo soluções

colaborativas.

Quadro 4. Competências: o aluno deverá ser capaz de...

Fonte: elaborado pelos autores.
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   A experimentação problematizadora como ferramenta

de ensino focada na aprendizagem centrada no estudante,

e contextualizada por meio de resolução de problemas

possibilita contribuir para a promoção do desenvolvimento

do pensamento científico, a potencialidade da

alfabetização científica e a formação omnilateral.

         Este guia didático foi idealizado para professores de

biologia e para demonstrar uma prática educativa que

possibilita a aproximação entre os conceitos biológicos e a

formação cidadã. Essa redução de distância permite ou

estudante entender a Biologia em sua prática social,

induzindo a reflexão crítica a respeito dos conhecimentos

biológicos em seu cotidiano. Isso, seguramente, os

preparará para uma atuação na sociedade baseada no

emprego da aprendizagem realizada em situações da vida

em sociedade. 

       Ressaltamos, assim, que esta proposta pode ser

ajustada a outros conteúdos, observando a sequência,

ferramentas e as estratégias aqui descritas.
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