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Introdução 
O PIBID-Biologia atua no Centro 
Estadual de Formação de Professores 
General Flores da Cunha através de  
oficinas e aulas de reforço realizadas 
no turno inverso e pela inserção dos 
bolsistas PIBID em sala de aula. Tais 
oficinas são elaboradas em 
desenvolvimento ao projeto intitulado 
Biologia do dia-a-dia, no qual, a 
partir de recortes de jornais, são 
preparadas aulas, contextualizando o 
conteúdo escolar com as notícias do 
jornal e de outras mídias. As oficinas 
são preparadas pelo grupo do PIBID 
(duplas ou trios), apresentando 
atividades dinâmicas, tais como, 
exibição de documentários e 
atividades lúdicas. Objetiva-se 
mensurar o grau de conhecimento 
dos alunos sobre os assuntos 
abordados na oficina, no início e ao 
final das mesmas. Ao fim de cada 
oficina, os alunos são incentivados a 
produzirem um texto, sobre o tema 
abordado, visando a construção de 
livro pedagógico destinado à 
crianças. 

Metodologia 
Estas oficinas realizam-se em 
encontros com duração de 01:30 
cada, sendo que o primeiro aborda 
alimentação saudável nos lanches 
rápidos como a merenda escolar, e 
, em uma nutritiva na refeição 
matinal e o segundo  aborda temas 
pertinentes às doenças 
transmitidas por alimentos. No 
início da oficina, os alunos 
respondem, sem identificarem-se 
(05) cinco perguntas de vestibular 
sobre o tema, e, ao fim da oficina, 
mais (05) cinco perguntas. Assim, 
pretende-se avaliar os resultados 
pelo índice de acertos iniciais e 
finais dos participantes sobre os 
temas abordados. Ainda, haverá 
elaboração individual dos alunos de  
texto sobre a biologia do dia-a-dia 
para composição de livro. 
 
Resultados 
Espera-se ao final dos encontros 
que haja uma significativa melhoria 
nos resultados obtidos pelos alunos  
que participaram das oficinas. 
Espera-se, ainda, que com os 
textos produzidos ao fim de cada 
oficina, edite-se um livro sobre a 
Biologia do dia-a-dia destinado à 
crianças. 


