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RESUMO 
O processo de ensino e aprendizagem na disciplina de Embriologia apresenta 
dificuldades devido ao uso de conceitos complexos e de difícil compreensão. Este 
trabalho buscou confeccionar um modelo didático com materiais de baixo custo 
para proporcionar a compreensão da primeira etapa da implantação, de maneira 
clara, significativa e contextualizada, estimulando os alunos a obter mais 
informações sobre o assunto.  
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ABSTRACT 
The process of teaching and learning in the discipline of Embryology presents 
difficulties due to the use of complex concepts and difficult to understand. This 
work sought to make a didactic model with low cost materials to provide the 
understanding of the first stage of the implementation, in a clear, meaningful and 
contextualized way, stimulating the students to obtain more information on the 
subject. 
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INTRODUÇÃO 

 

Analisando alguns conteúdos da disciplina de Biologia, nota-se diversas 

dificuldades para com o entendimento da mesma. Tendo como exemplo, o estudo 

de Embriologia Humana, que é responsável pelo esclarecimento acerca do 

desenvolvimento embrionário, passo a passo, até o nascimento do feto (MOORE, 

2013). 

Esse assunto possui uma grande quantidade de conceitos abstratos e 

complexos de difícil compreensão, além da ausência de recursos didáticos 

adequados que auxiliem no método de ensino para alunos do ensino médio. Uma 

das soluções para esta dificuldade seria a construção de materiais didáticos que 

auxilie no processo de ensino e aprendizado da Embriologia, aproximando os 



alunos da realidade microscópicas das estruturas promovendo um melhor 

conhecimento cientifico (Matos et al., 2009). 

O ensino trata o conhecimento como um conjunto de informações 

mediadas pelos professores aos alunos, em que o professor fala e o aluno anota. 

Entretanto os alunos evoluíram e para que os professores possam acompanhar 

essa evolução é necessário que os mesmos venham se inovar na forma de 

transmitir conhecimento, de modo que o aluno venha ser induzido a pensar fora 

da sala de aula, levando-o a desenvolver soluções para os problemas 

apresentados estimulando então a necessidade do saber. Segundo FREITAS 

(2013), “o bom professor é aquele que não se prende ao seu estilo e a sua pratica 

docente, mas sim é aquele que se modifica, conforme as necessidades de 

aprendizagem de seus alunos”. 

Os materiais didáticos possuem um caráter desafiador que estimulam a 

curiosidade e criatividade dos alunos, fazendo com que os mesmos possam 

participar de forma ativa do seu próprio aprendizado, despertando o interesse 

pelo conteúdo. 

 

OBJETIVO 

 

O presente projeto teve por objetivo a confecção e elaboração de um 

material didático que ilustra o processo de implantação do blastocisto no 

endométrio, compatíveis com o ensino da embriologia humana, a fim de permitir 

uma visualização diferenciada contribuindo então para a consolidação e 

motivação do aprendizado dos alunos. 

 

MÉTODO 

 

A atividade foi desenvolvida por acadêmicos do 2º semestre de Ciências 

Biológicas da FAP- Faculdade de Apucarana, como parte do conteúdo sobre 

implantação da disciplina de Embriologia no curso de Ciências Biológicas. O 

trabalho iniciou-se com a definição de quais etapas da implantação seriam 

representadas, chegando-se ao consenso de que seria representada a primeira 

etapa da implantação do blastocisto no endométrio. 



Após a decisão de qual etapa seria apresentada, foi produzido um 

material didático através de ilustrações e esquemas abordados pelos livros a 

partir de uma pesquisa bibliográfica. Foi utilizado materiais de baixo custo tais 

como: tinta de tecido, cola cascola para fabricação da massa de biscuit, vaselina, 

limão, maisena, cola quente, pincéis, papel contact e peças de MDF para fixação 

do modelo. 

O modelo foi apresentado em sala para os demais colegas da turma onde 

através deste foi exemplificado como a etapa de blastocisto consegue se aderir à 

parede do útero durante a concepção (Figura 1). 

 

Figura 1. Modelo Didático representando o processo e implantação do 

Blastocisto. 

 

 

RESULTADO 

 

Após a apresentação da maquete, os alunos conseguiram visualizar como 

ocorre a primeira fase da implantação como também puderam compreender cada 

nome técnico abordado na mesma. Além do fato de criarmos uma melhor 

interação entre professor-aluno, aluno-aluno ajudando então no desenvolvimento 

e compreensão do conteúdo em sala de aula.  



 

CONCLUSÃO 

 

Há um tema foco sobre novos métodos de ensino para com a biologia, 

uma vez que a mesma se mostra com muitos termos técnicos e poucos recursos 

que possibilitem a captação da disciplina, sendo o professor uma peça 

fundamental para que ocorra a mudança dentro da sala de aula mediando a 

evolução dos alunos e do ensino, simultaneamente. Para tanto, é necessário 

difundir estes diferentes métodos ainda durante a formação dos acadêmicos para 

que isso faça parte de sua maneira de atuação em sala de aula. 
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