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O processo de ensino formal é muito marcado pela modalidade didática de aula 
expositiva, configurando-se uma transmissão dos conteúdos na maioria das vezes 
informativa e não envolvente. No que diz respeito ao ensino de Ciências e Biologia, 
esta metodologia quando utilizada como única forma de ensinar, pode comprometer 
o entendimento dos estudantes sobre como se costroi o conhecimento científico. Por 
esse motivo, é importante no ensino de Ciências  utilizar-se de recursos e materiais 
didáticos que permitem aos alunos exercitarem a capacidade de pensar, refletir e 
tomar decisões, iniciando assim um processo de amadurecimento intelectual. As 
aulas teóricas acompanhadas da pratica são importantes estratégicas para o ensino 
e a aprendizagem e deveria merecer um espaço e um tempo maior na prática 
pedagógica cotidiana dos professores. O presente trabalho será realizado através do 
PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) do curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas em turmas do ensino fundamental de 6° a 9° ano 
de uma escola estadual do município de Catalão – GO vinculada ao PIBID. O 
objetivo do trabalho será aplicar uma oficina.  As oficinas como metodologia de 
ensino, facilitam o processo de aprendizagem dos alunos trazendo o aspecto lúdico 
à sala de aula, quando o professor procura inserir recursos como jogos pedagógicos 
coligados às atividades lúdicas, mesmo em ambientes escolares deficitários, a teoria 
e a prática tornam-se bons aliados no processo de aprendizagem, os jogos podem 
trazer grandes benefícios no processo dos relacionamentos, pois acabam unindo os 
indivíduos com um objetivo final, proporcionando troca de experiências entre alunos 
e entre alunos e professor. Onde os alunos serão divididos em grupos, que após a 
aula teórica será aplicado à aula pratica, serão utilizados vídeos, construção de 
maquetes e jogos, tudo será feito sobre um tema escolhido pelo professor da escola 
para avaliar o interesse dos alunos por diferente metodologia de ensino. Após 
aplicar a oficina os alunos irão responder um questionário com perguntas diretas 
sobre o que acharam da oficina como uma aula diferenciada do cotidiano. Após será 
feita a análise qualitativa dos dados. Espera-se que a oficina contribua no 
aprendizado dos alunos principalmente em relação à compreensão do conteúdo 
científico bem como a reflexão sobre aspectos que envolvem o tema em questão. O 



 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

71 

projeto será desenvolvido durante os meses de Setembro á Novembro de 2014, com 
os bolsistas do PIBID.  
 
PALAVRAS- CHAVE : Aprendizagem, Metodologia de ensino, Oficina.  
 


