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RESUMO 
 
 

A utilização de estratégias de aprendizagem diversificadas e dinâmicas, e sua inter-relação 
com as habilidades e competências do Currículo das Ciências da Natureza do Estado de São 
Paulo, torna-se um facilitador para o levantamento de indicadores do Programa de Ensino 
Integral (PEI), auxiliando os professores e o grupo gestor na elaboração de projetos científicos 
e aulas interativas, incentivando o espírito e o vocabulário científico dos alunos, atingindo as 
habilidades propostas nos conteúdos específicos no ensino de Biologia. O Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), atuando na formação dos bolsistas de 
Biologia, promove uma parceria com a Escola de Ensino Integral, aprimorando uma didática 
dinamizada em sala de aula com os alunos. O presente trabalho contempla a capacitação de 
bolsistas PIBID, da licenciatura em Biologia à criação e confecção de recursos metodológicos 
como meios facilitadores para o processo ensino aprendizagem, dos conteúdos de Biologia. A 
capacitação dos bolsistas ocorreu em uma escola pública, de ensino médio, do município de 
Taubaté, estado de São Paulo, integrante do PEI, sob a orientação de um professor supervisor 
da escola. Para as três séries envolvidas na proposta, foram elencados alguns conteúdos, que 
seguem, por tratarem de temas e habilidades nas quais os educandos apresentam dificuldade 
de compreensão, nas aulas teóricas e de laboratório. Quanto ao tema Ecologia, do 1º ano, os 
alunos apresentam dificuldades em apreender conceitos, bem como de relacioná-los com o 
ambiente de seu cotidiano; quanto ao tema Genética, do 2º ano, as dificuldades são a 
abstração da estrutura da molécula de DNA e sua interação com o RNA, bem como quanto a 
lógica do ciclo celular (mitose e meiose), no 3º ano, os obstáculos ocorrem quanto ao tema 
Anatomia Humana envolvendo o uso de conceitos referentes à nomenclatura e a relação das 
estruturas anatômicas com suas respectivas funções. Para a capacitação optou-se pelo uso de 
atividades lúdicas, como a criação e confecção de jogos didáticos, pelos bolsistas PIBID 
Biologia, junto aos alunos de cada série. Em encontros semanais a equipe discutia sobre os 
tipos de jogos a serem produzidos. Foram confeccionados três jogos, sendo um jogo para cada 
tema. Para Ecologia foi produzido um jogo de chão, intitulado “Corrida Ecológica”, em que as 
peças são representadas pelos próprios alunos. Em Genética foi realizada a adaptação de uma 
atividade lúdica (Filho de Scoiso, scoisinho é), em que os alunos simulam o processo de 
meiose, para a produção dos gametas e posterior fertilização, com o surgimento de um 
indivíduo, sendo que desta forma são trabalhados também os conceitos de fenótipo e genótipo. 
No tema Anatomia Humana, foi escolhido ou jogo de tabuleiro de mesa, o AnatoGame, 
envolvendo perguntas e respostas. Foi observado que durante a criação e elaboração das 
atividades, houve a possibilidade de estimular a criatividade, tanto dos bolsistas como dos 
alunos, uma vez que gerou curiosidade, quanto aos conceitos e o vocabulário científico, 
relacionados a cada tema, mostrando-se a atividade, como ferramenta em si de aprendizado. 
Além de propiciar a interação dos envolvidos, educandos e futuros educadores, fundamental 
para a formação de ambos. 


