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CARGA HORÁRIA E ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A APLICAÇÃO  

Carga horária da aplicação da prática profissional correspondeu a 28 horas divididas por etapas: 

As atividades foram realizadas na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Madalena Santana de 

Lima em duas turmas do 3° ano do Ensino Médio, aqui designadas como Turmas A e B, totalizando 

14 horas por turma.  

Aula 1 – Oficina de mapas conceituais – 2h/turma 

• Aula dialogada, explicando as características e conceitos dos mapas conceituais; 

• Construção dos mapas conceituais individuais sobre citologia. 

Aula 2 – Aula dialogada sobre o reino monera – 1h/turma 

• Coleta das informações que os alunos sabiam sobre bactérias; 

• Anotações gerais sobre a aula dialogada. 

Aula 3 – Aula dialogada sobre o reino fungi – 1h/turma 

• Coleta das informações que os alunos sabiam sobre os fungos; 

• Anotações gerais sobre a aula dialogada. 

Aula 4 – Aula prática no laboratório sobre ubiquidade microbiana – 3h/turma 

• Preparação do local da prática (laboratório); 

• Conversa formal com os alunos sobre a prática que foi realizada; 

• Acompanhamento do material para verificar o crescimento microbiano. 

• Descarte após autoclavagem do material contaminado.  

Aula 5 – Avaliação da aprendizagem– 3h/turma 

• Orientações gerais sobre a elaboração do mapa conceitual;  

• Divisão dos grupos para elaboração dos mapas conceituais colaborativos; 

• Elaboração dos mapas conceituais em grupo. 

Aula 6 – Socialização sobre os resultados da aprendizagem – 2h/turma 

• Projeção no Datashow dos mapas elaborados pelos grupos; 

• Discussão e correções dos conteúdos encontrados nos mapas conceituais; 

• Manifestação dos alunos sobre as aulas e atividades realizadas.  
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Descrição do contexto de prática profissional 

 

Faremos a descrição mais detalhada das etapas da prática profissional realizada no âmbito da 

pesquisa de mestrado com a perspectiva de alcançar os objetivos propostos. 

Na escola, utilizamos a sala de aula para realização da oficina, e das aulas dialogas. A escola 

disponibilizou um retroprojeto, para auxiliar na execução das atividades. Utilizamos também o 

laboratório para realização da aula prática experimental. No laboratório tínhamos disponíveis para 

uso, a bancada, e uma estufa que serviu como armazenamento das placas de Petri com o material 

coletado. 

I. PREPARAÇÃO DO MATERIAL DA APLICAÇÃO PARA DUAS TURMAS – 

INSUMOS E VIDRARIAS UTILIZADAS NA AULA PRÁTICA EM LABORATÓRIO  

 

Na primeira etapa da aplicação, optamos por deixar parte do material que seria utilizado na aula 

prática experimental parcialmente preparado, a fim de termos tempo hábil para execução de todas as 

atividades planejadas. Portanto, realizamos a autoclavagem do material, sendo 21 placas de Petri e 1 

Erlenmeyer (material utilizado nas duas turmas). 

Para a preparação do meio de cultura, utilizamos o meio ágar nutriente (AN), meio não seletivo que 

permite o crescimento de bactérias e fungos. Calculamos 150 ml por placa. Por ser um meio sólido, 

após homogeneizar com água, cozinhamos até reduzir a turbidez. Distribuímos nas placas de Petri 

ainda quente, deixamos as placas esfriarem com as tampas entreabertas, tal atividade foi realizada 

na capela de fluxo laminar, para evitar a contaminação das placas com o meio de cultura. Todavia, 

realizamos a mesma prática na aula 4, descrita neste relatório no item V.  

II. AULA 1 – OFICINA DE MAPAS CONCEITUAIS 

O primeiro encontro foi a “oficina sobre mapas conceituais” realizada no dia 04 de novembro com a 

Turma A, com um total de 17 alunos participantes, e no dia 11 de Novembro com a Turma B, com 

13 alunos participantes, ambas no turno matutino. Tal oficina teve como perspectiva apresentar as 

principais características dos mapas conceituais, como por exemplo: o que eram as proposições, 

pergunta focal, hierarquia e revisão recursiva, e mostrar os tipos de mapas existentes, bem como, as 

diferenças que podem ser encontradas entre estes e os mapas mentais. Neste mesmo encontro, após 

a explicação, os alunos praticaram a elaboração dos mapas conceituais individuais. Cada aluno 

recebeu uma folha de papel ofício para elaborar um mapa conceitual tendo como pergunta focal: 

Quais as diferenças que podemos encontrar entre a célula procariótica e eucariótica? 

Esta oficina, além de objetivar que os alunos aprendessem sobre os mapas conceituais de maneira 

prática, serviu também para realizar a prospecção sobre o que os mesmos sabiam sobre os 

conteúdos mais básicos sobre células procarióticas e eucarióticas, das quais, respectivamente, 
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bactérias e fungos, seriam os objetos de estudo das aulas subsequentes. Nesta atividade 

selecionamos 3 MCs da turma A, e 2 MCs da turma B. Nesses mapas selecionados, foi possível 

perceber que a estrutura esquemática dos estava adequada, segundo o que foi repassado na oficina 

sobre MCs, assim como conhecimentos básicos sobre pergunta focal proposta.  

Abaixo, os 3 MCs individuais selecionados durante a aplicação da oficina na turma A.  

Figura 1. Turma A e B (respectivamente) durante a oficina de MCs. 

 
    Fonte: Acervo da pesquisa (2019).                            

Figura 2. Dois mapas conceituais elaborados pelos alunos da turma A. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 

 

Figura 3. Dois mapas conceituais elaborados pelos alunos da turma B. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 

 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO TECNOLÓGICO 

 

  
  

III. AULA 2 - AULA DIALOGADA SOBRE O REINO MONERA E SUA DIVERSIDADE 

NA AMAZÔNIA 

O segundo encontro feito com as turmas foi ainda no dia 04 de novembro com ª turma A, com 17 

alunos participantes, e no dia 12 de novembro com 1ª turma B, com 13 alunos participantes. Foi 

realizada a aula dialogada sobre o Reino Monera.  

Iniciamos a aula entregando para cada aluno um post-it, no qual, cada aluno deveria colocar uma 

frase e/ou algumas palavras que soubessem sobre o Reino Monera, mais especificamente sobre as 

bactérias (fig. 4).  

Nessa aula em uma conversa formal, os alunos sanaram algumas dúvidas sobre o reino apresentado, 

bem como sobre o uso das bactérias em diversos campos da ciência. Foram realizadas algumas 

anotações que seriam necessárias para a atividade final desta sequência didática.  

Figura 4.  Conhecimentos prévios sobre bactérias.1. Turma A; 2. turma B. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019) 

 

IV. AULA 3 – AULA DIALOGADA SOBRE O REINO FUNGI E SUA DIVERSIDADE NA 

AMAZÔNIA  

O terceiro encontro feito com as turmas foi no dia 05 de novembro com a turma A, que teve 16 

alunos participantes, e, no dia 13 de novembro, com a turma B, que contou com 13 alunos, para a 

realização da aula dialogada sobre o Reino Fungi. Assim como foi feito com o Reino Monera, 

iniciamos a aula entregando para cada aluno um post-it para que colocasse uma frase e/ou algumas 

palavras que soubessem sobre os fungos (fig. 4).  

Nesta aula em uma conversa formal, os alunos sanaram algumas dúvidas sobre o reino 

apresentando, bem como sobre o uso dos fungos em diversos campos da ciência. Foram realizadas 

algumas anotações que seriam necessárias para atividade final desta sequência didática. 
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Figura 5.  Conhecimentos prévios sobre fungos. 1. Turma A; 2. Turma B. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 

  

V. AULA 4 - PRÁTICA NO LABORATÓRIO SOBRE UBIQUIDADE MICROBIANA 

 

A aula prática no laboratório foi realizada no dia 5 de novembro, na turma A, dessa vez com 15 

alunos participantes. No dia 13 de novembro, foi a vez da turma B, com 13 alunos participantes. As 

duas aulas foram realizadas no turno vespertino.  

Nesta atividade, falamos sobre as vidrarias que seriam utilizadas na prática, e como é realizada a 

preparação do meio de cultura. Foi mostrado cada passo para eles de maneira prática (descrita no 

anexo do plano de aula abaixo). Posteriormente, foram formados 3 grupos em cada turma. Cada 

grupo recebeu 3 placas com meio de cultura, onde os mesmos deveriam inocular amostras coletadas 

da boca, cabelo, e de alguns ambientes escolhidos por eles como: banheiro, sala dos professores e 

cozinha. 

Ao final, as placas inoculadas foram armazenadas na estufa bacteriológica para favorecer o 

crescimento microbiano.  

Diariamente, os alunos visitavam o laboratório para verificar o crescimento dos microrganismos 

coletados. 

Figura 6.  Material da utilizado na prática (A). Incubação das placas inoculadas na estufa bacteriológica (B). 

Acompanhamento diário do crescimento (C) 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 
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VI. AULA 5 – AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA 

VII.  

A avaliação da aprendizagem colaborativa foi realizada no dia 12 de novembro na turma A, com 17 

alunos participantes e, no dia 18 de novembro na turma B, com 13 alunos. A atividade consistiu na 

elaboração do mapa conceitual em grupos (colaborativo) sobre todos os temas abordados nas aulas 

anteriores, que envolveram o reino monera, o reino fungi, microrganismos da Amazônia e as 

práticas experimentais. Na turma A, foram formados 3 grupos,  e na turma B, apenas 2 grupos. As 

figura 10 mostram o empenho dos alunos durante esta aula, e as figuras 11 e 12 mostram os mapas 

colaborativos que resultaram dessa atividade. 

 

 

Figura 7. Alunos durante a elaboração do MC final. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 

 

 
        

Figura 8. Mapas conceituais colaborativos elaborados pelos alunos da turma A, grupo 1 e 2 (respectivamente). 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 
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Figura 9. Mapas conceituais colaborativos elaborados pelos alunos da turma B, grupo 1 e 2 (respectivamente). 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019). 

 

 

VIII. AULA 6 – SOCIALIZAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 

 

A socialização final consistiu em uma conversa formal com os alunos sobre as atividades realizadas 

anteriormente, bem como na apresentação dos mapas conceituais finais (colaborativos) construídos 

por eles. Nessa aula, os MCs finais foram projetados com o auxílio do retroprojetor, e foi feita a 

correção a partir da discussão sobre as inconsistências encontradas nos mapas.  

Nesta aula, também realizamos uma conversa sobre o que os alunos acharam das atividades 

realizadas, bem como as práticas de construção dos mapas e as práticas experimentais feitas no 

laboratório.  

Figura 10. Correção do MCs colaborativos. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa (2019).  

 


