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RESUMO

Este relato descreve uma ação de extensão realizada na disciplina de Estágio Supervisionado: no Ensino de Ciências
e Biologia, exercido por discentes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Foi Elaborado
um Minicurso sobre obesidade e câncer para se apresentado na Jornada Esportiva Cultural e Científica do Colégio
Aplicação (JECCCA). O minicurso foi aberto para alunos do ensino fundamental e médio, no entanto, se inscreveram
alunos do ensino fundamental entre o 7º e 9º Ano. A ação foi subdividida em dois atos, o primeiro era apresentação do
conteúdo em power point sobre as principais características, causa, sintomas e prevenção de cada uma das doenças.
Já na segunda parte do minicurso, foi proposta uma atividade prática para os alunos. Os resultados do minicurso
foram satisfatórios e perceptível ao decorrer da atividade aplicada. Já para os graduandos, foi uma oportunidade
prazerosa de colocar em prática o que é ensinado na graduação.

PALAVRAS-CHAVES: Ensino. Ciências. Minicurso

ABSTRAT

This report describes an extension action carried out in the discipline of Supervised Stage II: in the Teaching of
Sciences and Biology, carried out by students of the Biological Sciences course of the Federal University of Sergipe. A
mini-course on obesity and cancer was elaborated to be presented at the Scientific and Cultural Sport Journey of the
College of Application (JECCCA). The mini-course was open to students of elementary and middle school, however,
enrolled elementary school students between the 7th and 9th Year. The action was subdivided into two acts, the first
was the presentation of content in power point on the main characteristics, cause, symptoms and prevention of each of
the diseases. Already in the second part of the mini-course, a practical activity was proposed for the students. The
results of the mini course were satisfactory and perceptible during the course of the applied activity. For graduates, it
was a pleasant opportunity to put into practice what is taught at the undergraduate level.

KEYWORDS: Teaching. Sciences. Short Course

1 INTRODUÇÃO

Estágio supervisionado é uma disciplina bastante importante no currículo de qualquer licenciatura. Para Scalabrin e
Molinari (p. 10, 2013), o estágio além de tudo, tem importância profissional, pois confere ao aluno uma base para a
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atuação docente e com isso os mesmos sentem-se melhor preparados para desenvolver as tarefas quando for para a
sala de aula sozinho.

Apesar de, o estágio ser um momento de praticar o ensino, este deve ser caracterizado como um momento de troca
de experiências e não deve ser negligenciado, portanto, de acordo com o parágrafo primeiro, artigo terceiro, da Lei nº
11.788 (BRASIL, 2008), o mesmo deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de
ensino e por supervisor da parte concedente.

O estágio supervisionado é uma disciplina teórico-prática que traz grandes contribuições aos futuros docentes, e é um
fundamento exigido pela (LDB) – Lei de diretrizes e bases da Educação nacional, estabelecida pela Lei nº 9394
(BRASIL, 1996), por ser uma matéria que dá oportunidade ao aluno de descobrir e construir conceitos e trazê-los mais
próximo da realidade adquirindo assim, experiência para a sua formação.

Esse período de preparação é essencial para aproximar o aluno da realidade e vincular a teoria com a prática,
exigindo uma grande reflexão de todos os componentes (recursos, metodologia, ementa, entre outros) para que sejam
sempre melhorados possibilitando respostas positivas.

Neste trabalho, serão descritas as atividades desenvolvidas em um minicurso ministrado por alunos de licenciatura em
Ciências Biológicas durante a disciplina Estagio Supervisionado II: No Ensino de Ciências e Biologia.

Maia (2013), descreve o que um minicurso é um curso compacto, que pode ser ministrado através de diversas
metodologias. Dentre elas, a tradicional, onde o professor tem mais um perfil de palestrante e os alunos ou
participantes são mais passivos. Pode-se também aplicar metodologias mais participativas, dando espaço para que os
alunos se expressem de forma mais ativa, seja através de perguntas, ou de resolução de atividades e avaliação
individual e/ou coletiva.

O Minicurso possuía o seguinte tema: “Obesidade e Câncer: Os males do século” e tinha como objetivo esclarecer as
principais causas da obesidade e do câncer, apresentar práticas que reduzem o risco de adquirir tais doenças e
mostrar como as duas doenças estão relacionadas aos hábitos do estilo de vida moderno, como a má alimentação
(seja por falta de tempo ou outro fator), sedentarismo e estresse.

2 MATERIAL E MÉTODOS

De acordo com análises realizadas por pesquisadores, as teorias cognitivas discordam do método tradicional de
ensino, por isso, o minicurso foi uma maneira de atrelar o conteúdo de forma dinâmica. A teoria Interacionista
Piagetiana e a Teoria Sócio Interacionista de Vygotsky opõem-se a metodologias tradicionais e defendem que nesse
modelo não há aprendizado, pois não existe interações entre o indivíduo e o meio (FOSSILE, 2010).

Freire (1987) corrobora com o fim do monopólio do método tradicional de ensino. Para ele, nesse sistema, a educação
é antidialógica, não existe construção de conhecimento, o aluno é educado para passividade, para a acriticidade, e por
isso é oposta à educação que pretenda ensinar para a autonomia.

Para Castoldi e Polinarks (2009) a utilização de recursos didático-pedagógicos representam uma alternativa para
preencher as lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e com isso, além de expor o conteúdo de uma forma
diferenciada, fazer dos alunos participantes do processo de aprendizagem.

2.1 O Minicurso

As atividades foram desenvolvidas em uma turma com 12 alunos, estes integrantes do 7º, 8º e 9º ano do ensino
fundamental. O encontro foi realizado no dia 07 de março de 2017, durante a Jornada Esportiva Cultural e Científica
do Colégio Aplicação (JECCCA), na sala 7, bloco A, do (CODAP) Colégio de Apligação e teve duração de 120
minutos.

O minicurso foi dividido em dois atos, para que pudesse haver a integração e participação dos alunos. O primeiro foi a
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apresentação do conteúdo em Microsoft Power Point - software proprietário - com vídeos lúdicos representativos de
cada uma das doenças. No segundo ato, foi realizada uma atividade altamente participativa. Ao fim de todas as
atividades, as dúvidas que permaneceram foram sanadas e foi realizada uma revisão e correção dos conceitos
apresentados.

2.2 O jogo

O jogo didático proporciona aprendizagem de maneira alegre e eficaz, podendo assumir rumos que abarquem a
imaginação e a curiosidade. Quando é bem elaborado o jogo proporciona ao aluno a capacidade de interação com o
conteúdo estudado, desenvolve habilidades quanto à cognição (desenvolvimento da inteligência e da personalidade),
a afeição (desenvolvimento da sensibilidade e da estima), a socialização (simulação de vida em grupo), a motivação
(envolvimento da ação, e mobilização da curiosidade) e a criatividade (CASAS et al., 2011).

Os materiais didáticos descritos a seguir, foram idealizados para que o processo de ensino aprendizagem fosse
realizado em um ambiente de socialização que concedesse o compartilhamento de ideias entre os alunos e os
mediadores. Além de fornecer uma atmosfera descontraída, oportunizando a expressão da criatividade e imaginação.

Trata-se de um jogo de cartas (como se fosse um baralho) sobre definição, causas, sintomas, prevenção e
curiosidade sobre obesidade, doenças relacionadas e alguns tipos câncer (apêndice). A regra consiste em combinar
cinco cartas referentes a uma determinada doença, sendo elas: (i) nome da doença e características gerais; (ii) os
sintomas; (iii) as causas (iv) a prevenção e (v) as curiosidades.

Os alunos foram organizados em dois grupos de 6 componentes, com um baralho para cada grupo. Alguns conceitos
e imagens do jogo já haviam sido mostrados na apresentação em power point, objetivando, portanto, consolidar a
memória por meio da releitura e o compartilhamento de ideias entre eles. As cartas foram elaboradas em Corel Draw
X8 (software proprietário), impressas em folhas de papel couchê e recortadas. As cartas possuem tamanho de 14,8
cm de largura por 21 cm de altura, configurando o padrão de página A5 e foram impressas coloridas para a atividade
ficar mais atrativa.

Para deixar a atividade mais dinâmica, algumas cartas foram escondidas em locais da parte interna da escola. Para
cada carta escondida havia um desafio e uma pista (apêndice 2), se o desafio fosse cumprido, a pista era revelada
para que um integrante do grupo pudesse encontrar a carta perdida.

As cartas escondidas foram previamente selecionadas e as dicas e pistas eram relacionadas à doença que a carta
representava como por exemplo, a carta de prevenção do câncer de mama foi escondida, para o aluno conseguir a
dica ele deveria responder como deve ser realizado o autoexame da mama, assim como a pista informa que a carta
escondida se encontra em um local reservado às mulheres, pois o câncer de mama afeta principalmente as mulheres,
são raros os casos de câncer de mama em homens.

Todas as cartas que foram escondidas estavam dentro de envelopes personalizados com o logotipo do jogo e os
baralhos também foram entregues dentro de envelopes com o mesmo padrão para que os alunos visualizassem a
logo e pudessem identificar mais facilmente os envelopes escondidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esse minicurso foi proposto para os alunos da disciplina de estágio supervisionado II da Universidade Federal de
Sergipe (UFS) como método avaliativo da disciplina. Os mesmos deveriam desenvolver um minicurso que fosse
realizado durante a Jornada Esportiva Cultural e Científica do Colégio Aplicação (JECCCA) e aplicado com os alunos
da escola.

O tema do minicurso foi “Os males do século: Obesidade e Câncer” que teve como objetivo entender melhor a
respeito dessas doenças, e de outras interligadas a elas, que estão sendo agravadas pelo estilo de vida da sociedade
moderna, que envolve má alimentação, sedentarismo e estresse. Foi ofertada para trinta alunos de todas as séries (do
6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio) e obtivemos dezenove inscritos, dos quais, doze
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compareceram, curiosamente, todas eram meninas do ensino fundamental maior, de 7º a 9º ano.

Na abertura do minicurso foi realizada a apresentação dos monitores e logo deu-se início à introdução sobre
obesidade a partir do trecho do vídeo “Obesidade - Causas, Consequências e Precauções”, com objetivo de despertar
um senso crítico a respeito da vida de uma pessoa obesa. Em seguida foram questionados às alunas o que eles
entendiam do vídeo e se alguma pessoa da família deles tem o mesmo tipo de problema. Após essa interação, foi
introduzido conteúdo a respeito de obesidade, algumas doenças relacionadas, sintomas, causas e prevenção.

O mesmo aconteceu em relação ao câncer. Primeiramente foi passado o vídeo “Câncer: Conhecer, Prevenir e
Vencer”, demostrando como acontece o câncer no organismo, alguns tipos e diferentes estágios. Em seguida,
perguntamos às alunas se elas sabiam se havia algum caso de câncer na família, como procederam a respeito e se
tinham alguma dúvida sobre o vídeo, em decorrência de alguns termos técnicos que apareceram. A partir de então, foi
apresentado o conteúdo a respeito de câncer, principais tipos, sintomas, causas e prevenção.

Em ambos os momentos, as alunas foram muito participativas, umas mais que as outras, porém todas interagiram
tirando dúvidas e compartilhando relatos familiares. No início elas ficaram mais caladas, entretanto, com incentivo por
parte do grupo de estagiários, todo mundo pôde participar ativamente.

Ao fim das apresentações, foi aplicado o jogo que foi elaborado pelos próprios ministrantes. As regras do jogo foram
apresentadas e como foi descrito na metodologia, algumas cartas foram escondidas, porém as informações sobre elas
foram omitidas para que despertasse a curiosidade das alunas em saber onde estariam as cartas.

Em determinado momento, as alunas perceberam e começaram a questionar que haviam cartas faltando e então foi
esclarecido que as cartas estavam espalhadas pela escola e que elas precisariam realizar alguns pequenos desafios
para conseguir a cartas. Quando respondiam corretamente, uma dica sobre a localização da carta era revelada (cartas
e tarefas em apêndice). E, aos poucos, carta por carta foi encontrada e assim o jogo estava completo. Quando os dois
grupos finalizaram, ou seja, completaram todas as sequências das cartas, foram lidas em voz alta as informações para
relembrar e verificar a se a ordem das cartas estava correta.

Definitivamente a parte que as alunas mais se envolveram foi o jogo. A todo momento estávamos à disposição para
tirar dúvidas, mas também, tentando não influenciar com muitas informações para que as alunas pudessem pôr em
prática o que aprenderam durante o minicurso.

4 CONCLUSÕES

A escola é um ambiente favorável para a construção do conhecimento. Na interação professor-aluno, ambos
aprendem mutualmente um novo saber. E o sabor dessa experiência só pode ser sentido na prática. O contato com a
realidade permite ao graduando conhecer as dificuldades e desafios que irão encontrar na sua vida profissional.
Nesse contexto, a disciplina Estágio Supervisionado II ampliou não só o leque de informações, através de discussões
e reflexões de artigos importantes direcionados à prática de ensino, como também, abriu caminhos para uma
amostragem do que é vivenciar essa experiência em sala de aula através do minicurso ministrado.

O tema trabalhado na oficina “Os males do século: obesidade e câncer” trouxe à tona um assunto vivenciado de
algum modo pelos alunos do curso. O sentido do próprio tema “males do século”, ou seja, neste século doenças são
comuns e frequentes dentro do nosso contexto social. Durante as discussões, pudemos constatar que o estilo de vida
moderno influencia na saúde física do ser humano, e quanto é importante o trabalho de sensibilização nas escolas ao
que concerne à prevenção e a um conhecimento que vai além do senso comum.

Um dos objetivos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais é de que os educandos sejam capazes de “conhecer
e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de
vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva”. É papel, então, da Biologia, dentre
outras disciplinas, trabalhar os temas transversais, garantindo o direito ao aluno à educação básica, seguindo o que é
considerado nacionalmente um nível básico de aprendizagem.

Conhecer tecnicamente a doença e os meios de viver uma vida saudável com prevenção são formas de promover a
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capacidade do aluno de se autoconhecer, orientando-o a saber viver da melhor forma, como também, incentivando
este a ser um agente multiplicador, transformador do seu meio, da sua comunidade, de si, e da sua própria casa.

Essa experiência em sala de aula foi marcante, principalmente, porque proporcionou a nós, alunos do Estágio
Supervisionado II, poder além de compartilhar o nosso conhecimento, fazendo-nos sentir úteis para a sociedade,
também poder vivenciarmos com aqueles que ansiavam tanto por se apropriar do assunto suas angústias, seus
desabafos, medos, procurando, mutualmente, em grupo, formas de esclarecer e desmistificar aquilo que muitas vezes
era considerado mito, tendo em vista muitas ideias fazerem parte do senso comum.

Na prática escolar, ampliar a visão de mundo, tentando transformar um comportamento é viver em constante desafio,
é conviver com o imprevisível. Nesse sentido, o saber se torna uma troca em que todos os envolvidos no processo
saem aprendendo, usando como ferramenta principal o diálogo. Professor e aluno: teoria e realidade. Um mais
próximo da teoria, o outro mais próximo da realidade, da prática.

Por fim, para nós discentes, o planejamento, desenvolvimento e execução desta atividade foi uma excelente
oportunidade para vivenciar os desafios da prática docente. Tal oportunidade permitiu experimentar e conhecer mais a
fundo as etapas de preparação, aplicação e avaliação dos recursos didáticos.
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