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RESUMO 

Esta produção é resultado de um projeto realizado, pelos alunos do curso de 

Ciências Biológicas, da FAP- Faculdade de Apucarana em 2016. Trata-se de um 

projeto conhecido como prática pedagógica realizada pelos alunos, no qual foram 

colocados em exposição seus trabalhos feitos e estudados ao longo do semestre, 

tendo como objetivo divulgar aos demais acadêmicos da faculdade os assuntos 

abordados por meio de maquetes que consequentemente acrescentam na 

aprendizagem e fixação de conteúdo dos mesmos. 
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ABSTRACT 

This production is the result of a project undertaken by the students of Biological 

Sciences, Faculty of FAP- Apucarana in 2016. This is a project known as 

pedagogical practice by the students, made in which were put on display their 

work and studied during the semester, aiming to spread to other college academic 

subjects addressed through models that consequently add learning and 

attachment contents. 
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INTRODUÇÃO 

 



O saber científico se torna interessante quando bem trabalhado em salas 

de aula e até mesmo fora dela, levando à formação de futuros cientistas e 

professores que levarão a ciência a seus alunos em um mundo marcado pela 

tecnologia (GIL-PÉREZ et. al., 2001). 

Atividades como as feiras de ciência ainda podem ser consideradas no 

tempo contemporâneo, uma vez que possuem a capacidade de instigar a 

curiosidade de quem observa pois é próprio do ser humano o espírito investigativo 

(ROSA, 1995). 

A implantação da prática pedagógica no meio acadêmico, atrai muitos 

benefícios para a aprendizagem, sendo assim um meio mais simples para a 

absorção do conteúdo apresentado aos acadêmicos. O uso de jogos, maquetes e 

modelos demonstrativos rompe com o paradigma tradicional a partir do 

construtivismo, promove a participação e experimentação do sujeito na 

construção de seu próprio conhecimento através de suas interações (Júnior & 

Souza 2009). 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Entende-se educação como um esforço do ser humano em autoconstruir-

se enquanto ser humano. É através da educação que o ser humano se constitui 

num ser capaz de existir no mundo e se relacionar com este mundo e seu entorno 

social e natural com liberdade e autonomia responsáveis. É o fazer-se ser 

humano através de uma luta diária individual e coletiva pela humanização. Uma 

luta que segundo FREIRE (1987, p.55), exige responsabilidade total. 

Na relação teoria-prática se manifestam os problemas e contradições da 

sociedade em que vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a 

separação trabalho intelectual - trabalho manual e, consequentemente, a 

separação entre teoria e prática (CANDAU & LELIS, 1999). 

A prática educativa é algo mais do que expressão do ofício dos 

professores, é algo que não lhes pertencem por inteiro, mas um traço cultural 

compartilhado, assim como o médico não possui o domínio de todas as ações 

para favorecer a saúde, mas as compartilha com outros agentes, algumas vezes 



em relação de complementaridade e de colaboração, e, em outras, em relação de 

atribuições. A prática educativa tem sua gênese em outras práticas que interagem 

com o sistema escolar e, além disso, é devedora de si mesma, de seu passado. 

São características que podem ajudar-nos a entender as razões das 

transformações que são produzidas e não chegam a acontecer (SACRISTÁN, 

1999, p. 91). 

Para desenvolver a prática durante o semestre, os acadêmicos do curso 

dividiram-se em alguns grupos e cada grupo teve a finalidade de abordar um 

tema, e levar esse tema para a prática durante a Semana da Biologia no mês de 

setembro onde se comemora o dia do biólogo. Foram abordados diversos temas 

dentro da biologia, como os métodos contraceptivos e doenças, a função do 

sistema nervoso, a ovulação e a famosa “tabelinha”, entre outros temas. As 

exposições foram feitas no campus da Faculdade de Apucarana onde os 

acadêmicos de outros cursos puderam acompanhar e interagir participando de 

algumas destas práticas. 

 

CONCLUSÃO 

A realização deste trabalho de exposição de práticas pedagógicas 

possibilitou um maior engajamento dos alunos com os temas tratados, 

despertando a curiosidade e vontade para aprender alguns assuntos lá expostos, 

que de outras maneiras seria considerado cansativo. Através dessa prática, os 

acadêmicos puderam tocar, e fazer questionamentos sobre cada tema ali 

presente, o que estimulou a curiosidade de todos os visitantes. 
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