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Introdução: As novas propostas do Ministério da Educação para os alunos com formação nos 
cursos de licenciatura, buscam adequar o conteúdo dos cursos, com as necessidades exigidas 
para a formação de um bom profissional docente, através de disciplinas que tratam a prática 
efetiva da licenciatura e o inserem no contexto da prática escolar.  
 
Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo inserir alunos do ensino fundamental e médio, 
da rede pública estadual e particular, no contexto da universidade, fornecendo subsídios para 
torná-los agentes disseminadores do conhecimento. Os temas abordados foram dentro do 
conteúdo de Ciências Naturais, através de oficinas pedagógicas.  
 
Métodos: Foram ministradas duas oficinas e aplicados questionários para avaliação da qualidade 
das atividades e da apreensão de novos conceitos durante a mesma, durante o primeiro semestre 
de 2007. As oficinas tiveram as seguintes temáticas: I) Montagem de Gibi: oferecida para 5ª séries 
do Ensino Fundamental e repetidas cinco vezes, através da qual os alunos identificaram as 
cadeias alimentares na natureza, estabelecendo a relação produtor – consumidor, ao final da 
atividades definiram e descreveram associações harmônicas e desarmônicas. A aula foi dividida 
em teoria e prática. A parte teórica foi expositiva em lousa. A parte prática foi a montagem de um 
gibi, na qual cada aluno desenvolveu uma história representada por personagens num gibi, tendo 
como assunto o tema da aula teórica. II) Nutrição: apresentadas em 6ª e 7ª séries do Ensino 
Fundamental e repetidas nove vezes. Os alunos estudaram os nutrientes que compõem os 
alimentos, qual a proporção entre os grupos de alimentos que devemos consumir para termos uma 
alimentação equilibrada, bem como compreenderam e os principais distúrbios causados pela má 
alimentação. Para as 6  séries foram ministradas aulas expositivas em lousa, atividade prática aos 
alunos: os alunos através de recortes de revistas confeccionaram uma pirâmide alimentar em 
cartazes, e uma atividade escrita em sala de aula. Para as 7  séries foram ministradas aulas 
expositivas em lousa, apresentação de vídeos, utilizando recurso áudio-visual, e atividade escrita 
em sala. Nessas duas atividades houve a participação de uma escola pública de Ensino 
Fundamental, Escola Estadual Arno Hausser.  
 
Resultados: Os objetivos foram alcançados de modo satisfatório, uma avaliação das oficinas foi 
feita através de questionário aos alunos, e os resultados foram positivos, sendo que 60% dos 
alunos classificaram a duração da atividade como adequada, 85% classificaram como ótimo o 
desempenho dos alunos-professores e ainda para 95% dos alunos este projeto trouxe novos 
conceitos, colaborando para a formação básica desses alunos. 
 


