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RESUMO 

A matéria de Ciências é fascinante. Pois, por meio dos conteúdos desta disciplina 

os alunos são capazes de compreender a vida e o contexto da qual fazem parte. 

Neste resumo, trataremos de uma metodologia para ensino no oitavo ano, esta 

série aborda o conteúdo Corpo Humano que é dividido em sistemas para melhor 

compreensão. 
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ABSTRACT 

Matter Science is fascinating. For through the contents of this course the students 

are able to understand life and the context to which they belong. This summary will 

deal with a methodology for teaching the eighth year, this series addresses the 

human body content is divided into systems for better for understanding. 
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INTRODUÇÃO 

 

O intuito deste trabalho é ressaltar a importância do aluno ter contato com 

o conteúdo que se estuda, trazendo o cotidiano e as aulas práticas laboratoriais 

para a sala de aula. Ao visitar a FAP os alunos têm contato com as peças 

anatômicas que antes haviam visto apenas por imagens e vídeos, já os 



graduandos de Ciências Biológicas adquirem experiências para melhorarem sua 

didática. 

A didática é o principal ramo de estudo da pedagogia. Ela investiga os 

fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A ela 

cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, 

selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer os 

vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das 

capacidades mentais dos alunos (LIBÂNEO, 1994). 

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

O professor muita das vezes pode encontrar dificuldades para expor este 

conteúdo em forma visual, uma vez que pode ser mostrado exemplos por meio de 

desenhos, com certeza esse recurso ajuda na compreensão, mas as cores 

fantasiadas e o fato da imagem não ser em 3D dificulta um pouco o entendimento. 

Mesmo assim, é uma boa fonte. O vídeo é outro bom recurso, pois detalha melhor 

que a imagem os processos ocorridos no organismo. Porém esses métodos não 

são como uma aula prática, apenas uma aula expositiva, e que ajuda muito, mas 

o fato de realmente o aluno poder tocar nas peças e observar melhor cada 

detalhe não se compara. 

 

O educador tem a missão não só de simplesmente transmitir o 

conhecimento por si só, mas de estabelecer as bases do pensamento científico 

“educando” a curiosidade natural dos alunos para hábitos do pensamento mais 

sistemáticos e autônomos. (FURMAN, 2009). Os resultados obtidos são 

significativos. Alunos empenhados com curiosidades sobre o assunto e buscando 

sanar as suas dúvidas através de pesquisas sobre o tema e questionamentos 

mediados pelos monitores das visitas. 

 

Durante as visitas os alunos mostraram interesse e foram estimulados a 

desenvolverem o senso crítico para a formulação de perguntas, onde se teve a 



oportunidade de realizar uma pequena introdução ao conhecimento cientifico que 

será aprofundado posteriormente com um curso de graduação. 

 

CONCLUSÃO 

A Faculdade de Apucarana disponibiliza visitas para colégios da região, nas 

visitas os alunos de Ciências Biológicas ficam responsáveis por mostrar as peças 

aos visitantes. Realizando a monitoria no laboratório de Anatomia, foi possível 

observar um interesse considerável dos alunos, que na maioria nunca tiveram 

contato com as peças anatômicas. 

Essa experiência é muito produtiva, pois os alunos que estão estudando o corpo 

humano têm a oportunidade de analisar seu objeto de estudo, e os graduandos 

de trabalhar seus conhecimentos colocando em pratica a didática, que é de 

grande importância para sua formação como docente. 
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