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RESUMO 
 
 

PIBID: EFEITOS DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM, UTILIZANDO O TEMA DENGUE Marisa Cardoso; Hosana Apª Lousada 
Lima; Tamires R. Brito; Carla Murilo; Juliana Correia; Larissa Nunes. Universidade de Taubaté 
– UNITAU – Departamento de Biologia. RESUMO No Brasil, a preocupação com evasão e 
reprovação escolar é um problema antigo e tem merecido a atenção de educadores, 
psicólogos, pedagogos e de órgãos relacionados à educação. Este fato tem levado a estudos e 
mesmo a implantação de novas propostas pedagógicas, como o uso de meios diferenciados de 
ensino, com foco no desinteresse dos alunos em aprender. O presente trabalho teve como 
objetivo avaliar a capacidade de aprendizagem dos alunos, submetidos a formas não 
tradicionais de abordagem de conteúdos. O tema escolhido, para tal, foi dengue, justificando 
que a escolha se deveu ao alto índice de casos da doença entre alunos e funcionários da 
escola pública, no município de Taubaté, interior de São Paulo, escolhida para o 
desenvolvimento do projeto. A dengue é uma doença de ocorrência significativa no Brasil, 
sendo que os casos aumentaram significativamente nos últimos anos, em destaque o Vale do 
Paraíba. Participaram do projeto um total de 234 alunos de 1 º e 2º anos do ensino médio, 
sendo todas as atividades aplicadas por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES/UNITAU), sob a orientação do professor-supervisor nas 
dependências da escola, no primeiro semestre de 2014. Para avaliação da aprendizagem 
foram realizados questionários antes e após a aplicação das atividades diferenciadas, que 
envolveram a busca por focos da dengue pela escola, palestras, debates, aplicação de jogos, 
produção de repelentes naturais e confecção pelos alunos de folhetos informativos sobre a 
doença. Além do melhor desempenho apresentado no pós questionário (72% de acertos), pode 
ser verificado, um maior nível de interesse dos alunos, na realização das atividades propostas, 
quando comparado com o envolvimento e interesse apresentados habitualmente pelos 
estudantes, em atividades cotidianas de sala de aula. Esta diferença ficou bastante evidente 
nas etapas de procura ativa por focos das larvas do mosquito transmissor da dengue, bem 
como durante a participação dos alunos nos jogos referentes ao tema, provavelmente por se 
tratarem de atividades que apresentam caráter dinâmico, exigindo a atuação do estudante. 
Foram ainda, observadas declarações dos adolescentes sobre a falta de atividades 
semelhantes às utilizadas. O uso de estratégias que proporcionam uma maior interação entre 
os estudantes e destes com o professor, facilitam o processo de aprendizagem. Em síntese, 
pode ser observado que atividades extracurriculares, ou seja, fora do padrão escolar, o qual é 
constituído pelo professor apoiado apenas no conteúdo, causam um efeito satisfatório, 
reforçando o novo olhar, com foco primordial na importância da participação efetiva dos alunos 
na construção do saber. Palavras – chave: educação, dengue, atividades extracurriculares.  


