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Introdução 
 

 A educação pública brasileira enfrenta muitos problemas, um deles é a cultura escolar elitista, na qual pessoas com 

maior renda estudam em escola privada para se preparar para a Universidade pública gratuita, enquanto pessoas com 

baixa renda estudam na escola pública e, na maioria das vezes, tem acesso ao ensino superior através de uma instituição 

privada [1].  Outro problema enfrentado é a falta de espaços e equipamentos destinados a um ensino de qualidade, 

sendo o Ensino Médio da rede pública o mais afetado por este problema. Embasado nos dados do INEP, afirma-se que 

no ensino médio há grande carência de laboratórios de ciências, bibliotecas e laboratórios de informática. Ressalta 

ainda, a falta de pessoas qualificadas no trabalho escolar e a falta de um bom acesso à internet [2,3]. 

 Por conta das diversas mudanças socioeconômicas, culturais e tecnológicas da contemporaneidade, o Ensino Médio 

alcançou expressividade de forma crescente no cenário nacional nos últimos 20 anos, e nele há o enfoque de várias 

disciplinas como a Biologia [4]. Esta disciplina é de grande importância, pois tem sido ampliada em toda a sociedade 

brasileira, principalmente na área da educação, além de estar presente no cotidiano das pessoas, seja na área da saúde, 

em análises alimentares ou em investigações criminais [5,6].  

 Entretanto, seu aprendizado não é tarefa fácil, pois a biologia trabalha com vários aspectos microscópicos, 

empregando conceitos bastante abstratos, contudo, a grande maioria das escolas da rede pública é carente de 

laboratórios e de recursos que auxiliem o ensino de matérias relacionadas a esta área do conhecimento. Sem estes 

recursos, então, o aprendizado torna-se limitado e defasado. 

 Diante desta situação e levando em consideração que muitos alunos veem os conteúdos ministrados em sala de aula 

de forma aversiva e meramente de cunho decorativo, não observando a integração dos assuntos teóricos com o 

cotidiano, é necessário que se tomem medidas que possam melhorar o aprendizado no ensino biológico e motivem o 

aluno [7,8].Dessa forma, o uso de atividades lúdicas no ensino de ciências pode ser uma saída, pois facilita e estimula a 

interpretação dos alunos por meio da participação, do envolvimento e da motivação dos mesmos [9,10]. Além disso, 

atividades com este aspecto possibilitam a criação de materiais didáticos com estruturas tridimensionais que possam 

contemplar os conteúdos do ensino biológico e trazer aos alunos uma visão mais aproximada dos mesmos, dando cor e 

forma ao conteúdo escrito e às figuras planas dos livros. 

 Então, o projeto intitulado Clube de Ciência e Tecnologia (CC&T) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)campus Janaúba,realizou práticas didáticas/pedagógicas para complementar o ensino 

teórico de Biologia aos Primeiros Anos do Ensino Médio, de forma que o aluno conseguisse integrar os assuntos 

teóricos ministrados em sala de aula exclusivamente por aulas expositivas com o cotidiano, por meio de apresentações 

de palestras, confecção de jogos didáticos e maquetes. 

 

Material e métodos 

 

A. Ciclo de palestras 

 

Foram preparadas palestras que foram apresentadas durante todo o primeiro semestre letivo de 2015 aos alunos do 

Primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo no município de Janaúba-MG.As 

palestras foram preparadas pelos discentes da UFVJM, pertencentes à equipe do Projeto, sob a orientação dos 

professores coordenadores e colaboradores. Os temas abordados foram atuais contextualizando a biologia e o cotidiano, 

podendo citar palestras como: Biotecnologia e Alimentos Transgênicos, Propriedades da água e sua relação com o dia-

dia, Espinhas, Doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos, entre outros temas que foram sugeridos 

pelos universitários e pelos alunos da escola. Os próprios alunos da Universidade pesquisaram, organizaram as 

informações referentes aos temas e elaboraram as palestras, utilizando-se de recursos audiovisuais. Os professores 

orientadores revisaram as palestras, assistindo uma prévia das mesmas e realizaram os ajustes necessários. 

Quinzenalmente as palestras foram ministradas pelos discentes da Universidade para os primeiros anos do Ensino 

Médio, com duração de 30 minutos e, ao final das apresentações, foram entregues folhas de exercícios aos alunos sobre 

o tema abordado, para que os mesmos pudessem demonstrar o conhecimento adquirido a partir da exposição do tema.  
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B. Preparo dos Jogos Didáticos e Confecção de Maquetes 

 

Durante o desenvolvimento do presente projeto foram criados e/ou adaptados jogos para abordar didaticamente os 

conceitos específicos de biologia. Os jogos foram confeccionados pelos discentes universitários, e cedidos aos docentes 

dos primeiros anos do ensino médio da E.E. Joaquim Maurício de Azevedo. Os jogos confeccionados foram: jogoda 

memória com temas de biologia celular, dominó contendo peças com desenhos de estruturas celulares, palavras 

cruzadas e caça-palavras de diversos temas da biologia, jogo dos sete erros, jogos de tabuleiros, quiz com perguntas 

sobre a disciplina, entre outros.  

 Assim como, os alunos universitários participantes do projeto elaboraram maquetes sobre biologia celular,que foram 

doadas e utilizadas durante as aulas de biologia na Escola Estadual, sendo essas de: vírus, bactérias, célula eucariótica 

animal e vegetal, mitocôndria, cloroplasto, sistema de endomembranas, ribossomo, enzimas, material 

desoxirribonucléico (DNA), entre outros. 

 

Resultados e Discussão 

 

A Escola Estadual Joaquim Maurício de Azevedo, localizada no município de Janaúba-MG, possui seis turmas de 

primeiros anos do Ensino Médio, totalizando, aproximadamente, 240 alunos, os quais, em conversa, relataram que não 

veem-se encantados com os conteúdos ministrados de biologia, em especial, por não conseguirem visualizar uma 

conexão prática dos assuntos teóricos expostos em sala de aula. Frente a isso, este trabalho utilizou-se de diferentes 

métodos didáticos para ensinar e complementar os assuntos teóricos de biologia celular que estavam sendo ministrados 

durante o primeiro semestre de 2015, sendo palestras, jogos didáticos e maquetes. 

As Palestras foram marcadas quinzenalmente no período noturno em uma sala de multimídia na escola, sendo os 

alunos dos primeiros anos convidados pessoalmente para participarem das apresentações, assim como as divulgações 

das palestras ocorreram por meio de redes sociais, e pela rádio da escola. Nas datas e horários marcados os alunos da 

escola vieram participar das diversas apresentações, tais como: UFVJM, seus cursos e formas de entrada; Redação do 

ENEM; Biotecnologia e Alimentos Transgênicos; Bicombustíveis; Diabetes; Propriedades da água e sua relação com o 

dia-dia; Espinhas; entre outras palestras (Fig. 1A). 

Pode-se observar durante as apresentações uma grande participação dos alunos e encantamento ao verificar que 

aquele conteúdo ministrado em sala de aula possui total relação com o dia-a-dia, como visualizado pelo depoimento do 

discente da escola em relação à Palestra intitulada Química e o dia-a-dia, onde ele afirma que nunca havia visualizado 

um experimento de química ao vivo, apenas pela internet, e dentre os experimentos apresentados ele se encantou com o 

denominado de “sangue do diabo”, ao verificar que, a colocar o reagente químico em uma camisa, a mesma modifica de 

cor apresentando uma coloração rosácea, entretanto, quando o reagente químico evapora, a camisa retorna a sua cor 

normal. 

Esse deslumbramento também foi observado ao final de todas as palestras quando foram entregues exercícios de 

biologia relacionando o conteúdo apresentado na palestra e o teórico ministrado anteriormente pela professora da escola 

em sala de aula. Os alunos realizaram as atividades, e aqueles que fizeram em um menor tempo, respondendo de forma 

correta e sabendo explicá-los foram premiados com camisetas do projeto, agendas da universidade, entre outros prêmios 

para incentivá-los (Fig. 1B). 

Por sua vez, foram confeccionados diversos jogos didáticos que contemplaram os assuntos de biologia do primeiro 

ano do ensino médio. Esses jogos foram preparados pelos alunos da UFVJM e doados aos professores da Escola 

Estadual para trabalharem dentro da sala de aula. Dentre os diversos jogos pode-se citar o jogo da memória, dominó, 

quebra-cabeça, jogos de tabuleiros, entre outros. Todos os jogos foram feitos utilizando-se de figuras e/ou perguntas de 

biologia celular, os quais foram utilizados durante as aulas teóricas. A partir dos relatos dos alunos, pode-se verificar 

uma ótima aceitação dos jogos, muitos dos quais foram sugestão dos próprios alunos escolares (Fig. 1C). 

Em relação às maquetes, foram confeccionadas pelos alunos universitários e, também, cedidas à Escola Estadual 

para uso pelos professores em sala de aula. Foram preparadas maquetes do vírus do HIV, bacteriófago, células 

eucarióticas animal e vegetal, ribossomo, mitocôndria, cloroplasto, DNA, enzimas, entre outras. À medida que foram 

confeccionadas, foram sendo doadas e utilizadas nas salas de aulas, e após o seu uso, os alunos demonstraram um 

grande encantamento, elogiando o uso das mesmas, em especial, porque conseguiam ver tridimensionalmente as células 

e organelas, ao invés de apenas no plano como apresentam os livros didáticos (Fig. 1D). 

Os diversos métodos didáticos utilizados nesse projeto puderam demonstrar que o aprendizado dos alunos escolares 

está diretamente vinculado a um entendimento prático dos assuntos teóricos expostos em sala de aula, assim como, o 

complemento dos assuntos teóricos deve ser realizado por meio de palestras, jogos e maquetes, sendo formas divertidas 

e encantadoras de se aprender. 



 

Conclusão 
 

Por meio das atividades executadas foi possível criar materiais didáticos divertidos que conseguiram contemplar os 

conteúdos da biologia, dando cor e forma ao conteúdo escrito e às figuras planas dos livros, influenciar no crescimento 

dos alunos motivando-os e enriquecendo o conhecimento existente. Conclui-se, então, que o uso de atividades lúdicas 

no ensino de biologia para o ensino médio despertou nos alunos o interesse pelo colorido, pelo novo, pelo divertido, e 

possibilitou que eles aprendessem conteúdos relacionados à biologia e aos demais assuntos de forma diferenciada, mais 

divertida e prazerosa. 
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Figura 1. Fotos representativas das atividades realizadas pelo projeto. (A) apresentação da palestra que abordou o tema de Espinhas; 

(B) premiação que ocorreu após a palestra sobre Propriedades da água e sua relação com o dia-dia; (C) jogo de tabuleiro de biologia 

celular cedido à Escola Estadual; e (D) doação de algumas maquetes para a Coordenadora Pedagógica da Escola.  
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