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RESUMO

O ensino de parasitologia é de grande relevância, visto que com a abordagem do conteúdo no ambiente escolar os alunos podem se familiarizar mais com o assunto, gerando

resultados positivos, como contribuição na diminuição de casos de parasitoses e de outras doenças causadas por falta de higiene. O presente trabalho teve como principal

objetivo apresentar o conteúdo de parasitologia em uma escola da rede Municipal de Contagem, com alunos do terceiro ano do ensino fundamental com idade entre 7 e 9 anos.

Para isso, utilizou-se de meios alternativos a fim de apresentar aos mesmos os seguintes parasitas intestinais que acometem crianças em idade escolar: Taenia solium, Taenia

saginata e Ascaris lumbricoides. A princípio foram aplicados questionários a respeito do conteúdo a fim de avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto. Os

resultados do pré-questionário deixaram a desejar, os alunos não souberam responder a todas as questões corretamente e apresentaram muitas dúvidas. Após a aplicação do

questionário, o conteúdo foi apresentado em forma de aula expositiva, com utilização de imagens e vídeos. E em seguida os alunos puderam construir seus próprios modelos

didáticos com massinha. Os modelos construídos se aproximaram da realidade, mostrando resultados positivos no aprendizado. Para finalizar, os questionários foram

reaplicados, os resultados demonstraram grande aumento do conhecimento dos alunos, que se mostraram familiarizados com o assunto. Com a utilização do lúdico, foi possível

notar que os alunos demonstravam mais interesse no aprendizado que na forma tradicional, e que esse meio facilitou a contextualização do conteúdo com a realidade dos alunos.

Com os dados encontrados, conclui-se que é preciso utilizar novas metodologias para o ensino e a aprendizagem no conteúdo de parasitologia e Ciências em geral.
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