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RESUMO:

As metodologias utilizadas para o ensino de Ciências e Biologia estão sendo cada vez mais aprimoradas e, consequentemente, integralizadas com o contexto atual do aluno. Para
tanto, algumas modalidades de ensinos são desenvolvidas no intuito de estimular a curiosidade dos alunos promovendo as habilidades de questionamento, debate e investigação.Essas
metodologias são extremamente importantes no processo ensino-aprendizagem, pois conseguem desmistificar a ideia de passividade dos alunos dentro de um contexto escolar.Ao utilizar essas
metodologias que facilitem o conhecimento do aluno e utilizar estratégias de ensino, uma vez que essas estratégias são capazes de tornar mais significativo o aprendizado.Nesse sentido foi elaborado uma
oficina com o obejtivo de promover uma maior interação entre os discentes e alguns temas relacionados a Paleontologia os resultados obtidos foram o interesse dos alunos frente a novas concepções do que
seja ciência e das diversas maneiras de aprender sobre a mesma.

ABSTRACT:

The methodologies used for teaching science and biology are being increasingly improved and, consequently, integrated with the current context of the
student. To that end, some teaching modalities are developed in order to stimulate students&39; curiosity by promoting the skills of questioning, debate
and investigation. These methodologies are extremely important in the teaching-learning process, since they can demystify the idea of passivity of
students within a school context.We use these methodologies that facilitate the student&39;s knowledge and use teaching strategies, since these
strategies are capable of making learning more meaningful.In this sense a workshop was designed with the aim of promoting a greater interaction
between the students and some subjects related to Paleontology the results obtained were the students&39; interest in the new conceptions of what
science is and the different ways of learning about it.

1.INTRODUÇÃO:

A oficina pedagógica é uma pratica onde professores e alunos atuam juntos na formação de um saber e estes estão dispostos a desenvolver um
aprendizado que seja capaz de dar contexto ao que é vivido pelos participantes. O objetivo principal de uma oficina é diminuir a distância entre a teoria
vista nos livros didáticos e a prática vivenciada no cotidiano dos alunos.

A cooperação entre educadores e educando durante a realização de uma oficina

pedagógica diminui a distância entre ambos e por isso facilita o processo de ensino-

aprendizagem. Nesse sentido o professor passa a atuar como um mediador do

processo de ensino-aprendizagem, deixando de ser o detentor do conhecimento e
agindo de forma inovadora auxiliando os aprendentes na construção de novos
saberes (CRUZ; ANTUNES; FARIA, 2011).

A paleontologia é uma ciência pouco explorada no contexto escolar, principalmente nos níveis fundamental e médio. E esse déficit se dá, em sua
maioria, pela falta de preparo dos professores e até mesmo pela forma como os livros didáticos retratam essa ciência, muitas vezes de forma
inadequada (DANTAS; ARAUJO, 2006).

Devido a esse déficit que ocorre em algumas escolas aliado ao fato de ser uma área de muita curiosidade por parte dos alunos, foi realizada uma
oficina, com o intuito de propiciar entendimento e a valorização dessa ciência. Os dinossauros, por exemplo, foram seres que viveram na Terra durante
bilhões de anos atrás, no entanto, poucas pessoas sabem como eles viviam, como se alimentavam e até mesmo como foram extintos. Contudo, durante
a nossa oficina pudemos abordar todos esses temas e curiosidades acerca do assunto.

Houve uma preparação anterior a oficina, pois as discentes participantes da elaboração realizaram pesquisas buscando o público alvo, metodologia nas
quais os alunos pudessem demonstrar interesse na participação, assim como toda logística para elaboração no dia do evento. Sendo assim, foi
designado o público alvo alunos do ensino fundamental e médio,visando que esses são os que mais teriam déficit e curiosidade na área em questão. A
oficina em questão foi elaborada por quatro discentes do curso de Ciências Biológicas Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, com a
participação de um docente especializado na área
de Paleontologia e uma monitora do laboratório de Paleontologia da UFS.

A oficina foi idealizada com o objetivo de contextualizar sobre os fósseis, principal objeto de estudo da paleontologia, e sobre a “Origem dos grandes
grupos de seres vivos”,destacando os principais eventos nos tempos geológicos, em relação ao Período Triássico, no qual surgiram os répteis
arcossauros (dinossauros, pterossauros, ictiossauros e plesiossauros),que sempre instiga a curiosidade dos alunos. Foram elaboradas reflexões sobre
a temática apresentada de maneira clara e objetiva.

2.OBJETIVO:
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Promover uma oficina com a temática da Paleontologia e com a nomenclatura Umaaventura no fantástico mundo dos dinossauros” para alunos do
Ensino Fundamental e Médio.

3. METODOLOGIA:

A oficina “Uma Aventura no Fantástico Mundo dos Dinossauros” foi elaborada como requisito avaliativo da disciplina de Estágio Supervisionado II: No
Ensino de Ciências e Biologia da Universidade Federal de Sergipe. Esta oficina foi aplicada aos alunos do Colégio de Aplicação (CODAP) da UFS
durante o XXIV JECCCA.O nome foi escolhido com o intuito de chamar a atenção e despertar a curiosidade dos alunos, além de estimular os jovens a
conhecer e se interessar pela Paleontologia, incluindo o estudo dos fósseis e sua importância para estudar a história da Terra.

A oficina aconteceu no dia 07 (sete) de fevereiro de 2018, das 13:00h as 17:00h, no Departamento de Biologia (DBI) da Universidade Federal de
Sergipe. Inscreveram-se 28 alunos, sendo estes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.Para dar início a oficina, os alunos foram
conduzidos do CODAP até a sala 6A do DBI, onde a oficina foi idealizada A partir de uma breve fala das alunas organizadoras, houve a abertura oficial
da atividade.

A primeira palestra “Que negócio é esse de fóssil” foi conduzida por um especialista da área da Paleontologia , do Laboratório de Paleontologia da UFS.
Durante 40 minutos o professor ministrou uma aula expositiva dialogada sobre conceitos básicos como: o que são fósseis, qual a diferença entre
paleontologia e arqueologia, como ocorre a formação dos fósseis, onde eles são encontrados, quais os tipos de fósseis encontrados na formação
rochosa de Sergipe,dentre outros temas. A todo o momento, o docentecinstigou dos alunos respostas sobre o tema a fim de avaliar os conhecimentos
prévios dos alunos e tirar as dúvidas dos mesmos
sobre este tema.

Na segunda etapa da Oficina os alunos foram conduzidos até o laboratório de nPaleontologia para ter a oportunidade de entrar em contato com
algumas amostras de fósseis.Foram vistos, por exemplo, trilobitas, gastrópodes, ulna (parte do osso da perna) de preguiça-gigante, dentre outros. O
professor e a estagiária do Laboratório de Paleontologia fizeram a apresentação dos fósseis expostos no Laboratório e tiraram as dúvidas dos alunos.

Posteriormente, para complementar o conhecimento adquirido nas etapas anteriores,foi ministrada outra palestra, dessa vez por duas das discentes
organizadoras da oficina sobre a “Origem dos grandes grupos de seres vivos”, falando especialmente sobre a época do domínio dos dinossauros e,
após a extinção destes, a ascensão dos mamíferos. A aula foi expositiva dialogada, na qual as duas alunas instigaram o conhecimento prévio dos
alunos em relação ao tema apresentado.

Em seguida, foi apresentado um vídeo de cerca de 10 minutos, intitulado “Vale dos dinossauros” (TV Senado), que abordou um dos maiores sítios
arqueológicos brasileiros, no estado da Paraíba. Este é um dos mais importantes sítios paleontológicos existentes, onde se registra a maior incidência
de pegadas de dinossauros no mundo.Para finalizar foi aplicado um jogo didático, o Tafonogame, disponibilizado peloLaboratório de Paleontologia. Os
alunos foram divididos em quatro grupos e cada grupo recebeu um tabuleiro, dado e as peças do jogo. Cada grupo ficou sob a supervisão das alunas
organizadoras da oficina, que explicaram as regras, tirando as dúvidas e dando as orientações necessárias.Ao final da oficina os alunos receberam
como lembrança de participação um chaveiro no formato de dinossauro confeccionado pelas organizadoras da atividade.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Para a realização da Oficina as participantes do grupo elaboraram um plano de atividades a serem realizadas no dia da execução da mesma. Foi
escolhido o conteúdo
científico-pedagógico na área da Paleontologia a ser abordado e as dinâmicas que mais estimulassem a participação e o aprendizado dos alunos e ao
mesmo tempo instigasse a curiosidade dos mesmos. De acordo com Jeolás e Ferrari (2003), uma oficina corresponde a uma proposta de aprendizagem
compartilhada por meio de atividade grupal, tendo como principal característica o construtivismo, atuando positivamente na aprendizagem significativa
dos alunos.

Durante a palestra do especialista da área foi possível visualizar que as concepções prévias dos alunos a respeito da temática Paleontologia são na sua
maioria
corretas. Por exemplo, quando o professor perguntou sobre o que são fósseis, as respostas, mesmo que singelass, foram adequadas. Os alunos
adquiriram muitos destes conceitos atravésda mídia, em filmes ou revistas.

No entanto, alguns discentes tiveram dificuldades em diferenciar Paleontologia e Arqueologia. Neste momento, o docente tentou mostrar-lhes a
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diferença
recorrendo a associação de filmes como Jurassic Park e Indiana Jones. Todavia, os alunos mostraram entusiasmo quando o professor lhes apresentou
alguns tipos de fósseis como os coprólitos (fezes petrificadas).

Os resultados deste trabalho podem ser comparados com os obtidos por Novais et al.(2015) que mapearam as concepções sobre Paleontologia de
alunos do ensino fundamental deescolas públicas de regiões brasileiras. Podemos inferir que o meio influencia na aquisição dos saberes que vão ser
formados ao longo da vida e muitos destes conceitos não são adquiridos apenas em sala de aula e nos livros didáticos.Novais et al. (2015) afirma que
oportunidades como essas oferecidas em oficinas tendem a ampliar os conhecimentos dos alunos, em especial os científicos e facilitar o aprendizado
em sala de aula quando o assunto for abordado, sendo, portanto, considerada uma importante estratégia de ensino. Isto reafirma a necessidade da
implantação de projetos em parcerias realizadas por universidades com instituições de ensino da educação básica nas diferentes cidades.

Quando os alunos estavam visitando o laboratório, percebeu-se a grande curiosidade em relação às amostras de fósseis, especialmente com os fósseis
de ossos da preguiça-gigante.Eles se mostraram atentos e com desejo de manusear e tirar fotos das peças.Em concordância com as idéias de Almeida
et al. (2013)o autor afirma que muitos alunos se interessam por atividadesconduzidas fora da sala de aula, por se sentirem estimulados diante de
lugares, atividades e informações diferentes da realidade e do cotidiano da escola onde estudam, fazendo-os compreender a importância do estudo da
Paleontologia, por exemplo.

Segundo Zucon e Silva (2010) visualizar e ter contato direto com os fósseis proporciona aos estudantes o desenvolvimento da capacidade de formação
de imagens quesão fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. Instituições extraescolares como o laboratório de Paleontologia e as escolas
são espaços sociais que possuem histórias,linguagens, propostas educativas e pedagógicas distintas. Socialmente são espaços que se interpenetram e
se complementam mutuamente e ambos são imprescindíveis para formação do cidadão cientificamente alfabetizado.

Após a pausa, a segunda palestra, que teve como tema “O surgimento dos Grandes Grupos dos seres Vivos”, trouxe de volta a atenção dos alunos. Na
apresentação foi falado sobre um dos grupos de animais que mais inspiram curiosidade, principalmente entre os alunos do ensino básico, os
dinossauros.Foi dada ênfase as Eras Mesozoica e Cenozoica, onde os alunos puderam fazer uma viagem entre os períodos e conhecer um pouco do
surgimento, grande diversificação e desaparecimento dos dinossauros. Além disso, foi mostrada a importância desta extinção para que os mamíferos
pudessem se estabelecer, desenvolver e tomar o lugar dos dinossauros nodomínio da Terra.

Após a segunda palestra foi apresentado um vídeo que mostrou o chamado “Vale dos Dinossauros” em Sousa, na Paraíba. É um local
internacionalmente conhecido do ponto devista das pegadas, fósseis de dinossauros sendo um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo.
Este vídeo pode proporcionar aos alunos conhecer uma parte da história dos dinossauros no país e a importância da preservação deste e de outros
locais relacionados.Logo em seguida foi aplicado o jogo didático Tafonogame, para aproveitar e fixar o conhecimento adquirido pelos alunos durante a
oficina. Além disso, este momento serviu para descontração entre os alunos. Esta atividade foi escolhida para ser realizada na oficina, pois se sabe que
o jogo didático é aquele concebido com o objetivo de propiciar determinadas aprendizagens de forma lúdica. Ele estimula o educando a pensar e
trabalhar em equipe e torna mais fácil o aprendizado de conceitos científicos de difícil compreensão.

Desta forma entendemos que o objetivo foi alcançado, promovendo uma atividade que fosse capaz de promover o conhecimento de determinada área
de forma instrutiva, mas dinâmica.Sabe-se que essas práticas educacionais possibilitam a diversificação da metodologia do ensino, o que pode
favorecer a aprendizagem por parte das crianças, considerando sua heterogeneidade etária, cultural e formativa. Acreditamos, assim, que o ensino em
espaços não-formais complementa o ensino formal e constitui uma prática bastante reconhecida no cenário educacional.

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A oficina realizada foi de extrema importância para nossa formação como futuras professoras de Ciências e Biologia, uma vez que, juntamente com os
alunos, professor e monitora, pudemos aprender acerca do conteúdo abordado e, principalmente, sobre habilidades de ensino-aprendizagem fora da
sala de aula e diferente da maneira tradicional de aula, a sala de aula.A organização de uma atividade num espaço não formal, não é uma tarefa fácil,
necessita de um prévio planejamento bem estruturado e parceiras que possam auxiliar no desenvolvimento da mesma, tornando-a eficiente e
eficaz.Pudemos assim mostrar nossas habilidades enquanto professoras, aprimorando, ainda mais, nossa forma de explanar, expressar e interagir com
os alunos, de forma dinâmica edidática. Além de quebrar alguns paradigmas da sociedade enquanto formadores de opiniões,trazendo para os alunos
assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, porém pouco abordados durante aulas rotineiras.

Outro ponto relevante para ser considerado durante a preparação e execução desse projeto, foi a sociabilidade entre as participantes, pois, enquanto
discentes, nós detemos de opiniões diferentes e até mesmo divergentes, porém o trabalho em equipe, fez com que pudéssemos expor nossas opiniões
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de como idealizariamos nossa oficina.

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relato_de_experiencias_sobre_uma_oficina_no_ensino_de_ciencias_e_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-6,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



6.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ALMEIDA, L. F.; ZUCON, M. H.; SOUZA, J. F.; REIS, V. S.; VIEIRA, F. S. Ensino de Paleontologia: uma abordagem não formal no Laboratório de
Paleontologia da Universidade Federal de Sergipe. TERRÆ DIDATICA 10:14-21, 2013.

CRUZ, V. R. M.; ANTUNES, A. M.; FARIA, J. C. N. de M. Oficina de produção de materiais pedagógicos e lúdicos com reutilizáveis: uma
proposta de educação ambiental no ensino de ciências e biologia. ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer. Goiânia, v. 7. 31. 05,
2011. 12 p

DANTAS, M. A. T.; ARAÚJO, M. I. O. Novas tecnologias no ensino de Paleontologia: Cd-rom sobre os fósseis de Sergipe. REVISTA
ELETRÓNICA DE INVESTIGACIÓN ENEDUCACIÓN EN CIENCIAS. São Cristovão, Sergipe, v. 2. Dezembro, 2006. 12 p.

JEOLÁS, L. S.; FERRARI, R. A. P. Oficinas de prevenção em um serviço de saúde para adolescentes: espaço de reflexão e de conhecimento
compartilhado. In: NOVAIS, T.;

MARTELLO, A.R.; OLEQUES, L.O.; LEAL, L.A.; ROSA, A. A. S. Uma experiência de inserção da Paleontologia no ensino fundamental em
diferentes regiões do Brasil. TERRÆDIDATICA 11-1, 2015.

JUNIOR, A. F. N.; GONÇALVES, L. V. Oficina de jogos pedagógicos de ensino de ecologia e educação ambiental como estratégia de ensino na
formação de
professores. Lavras, MG, 2013. - UFLA - Universidade Federal de Lavras, 2013.

MOITA, F. M. G. S. C; ANDRADE, F. C. B. O saber de mão em mão: a oficina pedagógica como dispositivo para a formação docente e a
construção do conhecimento na escola pública. REUNIÃO ANUAL DA ANPED, v. 29, p.16, 2006.

NOVAIS, T.; MARTELLO, A. R.; OLEQUES, L. O.; LEAL, L. A.; ROSA, A. A. S. Uma experiência de inserção da Paleontologia no ensino
fundamental em diferentes regiões do Brasil. TERRÆ DIDATICA 11-1, 2015.

OLIVEIRA, R. I. R.; GASTAL, M. L. A. Educação formal fora da sala de aula – olhares sobre o ensino de ciências utilizando espaços não
formais. In: VI ENPEC (Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências). Florianópolis (SC), 2000.

SOUZA, V. A. de. Oficinas pedagógicas como estratégia de ensino: uma visão dos futuros professores de ciências naturais. Planaltina, DF,
2016. 35 p.
VALE DOS DINOSSAUROS. Disponível em:https://www.youtube.com/watchv=_bbZkIC53Ug&t=337s. Acesso em 12/08/2018.

ZUCON M. H.; SILVA M. A. Violência Cultural e os Conhecimentos Paleontológicos deSergipe. In: Almeida, L.F.; Zucon, M.H.; Souza, J.F.; Reis,
V.S.; Vieira, F.S. Ensino dePaleontologia: uma abordagem não formal no Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal de Sergipe.
TERRÆ DIDATICA 10:14-21, 2013

Trabalho adaptado da oficina desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe, e apresentada ao Colégio de Aplicação, no XXIV JECCA como
requisito
avaliativo da disciplina Estágio Supervisionado II: para o Ensino de Ciências e Biologia.

__________________________________________________________________________________________________________________________

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/relato_de_experiencias_sobre_uma_oficina_no_ensino_de_ciencias_e_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.6-6,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


