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RESUMO

Considerando-se que a maioria das escolas públicas não possuem laboratórios e equipamentos que favoreçam a organização de aulas mais atraentes, uma opção é a utilização

de recursos alternativos na confecção de diferentes materiais paradidáticos que possam ser utilizados pelos alunos para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz e,

principalmente, interessante. Diversos trabalhos têm demonstrado que a partir do emprego de materiais de baixo custo encontrados no cotidiano é possível propiciar aos alunos

aulas mais dinâmicas e motivadoras, nas quais, estes são diretamente envolvidos na construção do seu conhecimento. O uso de diferentes modalidades didáticas tais como:

aulas práticas experimentais, atividades externas, oficinas, jogos e visitas monitoradas, também podem auxiliar na compreensão de conceitos muitas vezes abstratos e de difícil

compreensão. Nesta perspectiva, propôs-se trabalhar o conteúdo de Citologia utilizando-se técnicas diferenciadas de ensino, com recursos que facilitem o aprendizado e

promovam o desenvolvimento de novas habilidades no processo educativo do aluno. O projeto será desenvolvido com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental da Escola

Estadual João Belo de Oliveira (EEJBO) situada na cidade de Carangola-MG. Também estão incluídos alunos das escolas de educação básica da cidade de Carangola e região

que manifestarem interesse em conhecer as dependências do Laboratório de Citologia através de visitas monitoradas. Para os alunos da EEJBO, foram elaborados roteiros

educativos contendo atividades relacionadas ao conteúdo abordado no livro didático. Os temas serão trabalhados na forma de aulas práticas e oficinas utilizando-se materiais

paradidáticos alternativos. Foram construídos um microscópio caseiro portátil, um jogo denominado “Baralho celular” e um modelo tridimensional de célula animal através de

materiais de baixo custo. As visitas monitoradas estão sendo previamente agendadas pelas escolas através de formulário específico e realizadas no Laboratório de Citologia da

UEMG-Unidade Carangola. Neste caso, as atividades práticas desenvolvidas serão selecionadas de acordo com a faixa etária e nível de conhecimento dos alunos. Até o

momento, foram atendidos 90 alunos pertencentes a três turmas da Escola Estadual Melo Viana localizada na cidade de Carangola. Após conhecerem as dependências do

Laboratório e a sua importância para o meio científico, acadêmico e social, os alunos foram convidados a participarem de uma aula prática em que serviram de modelo para a

atividade. Durante cada intervenção, foram escolhidos 3 alunos voluntários para coleta de amostras de células da bochecha. Procedeu-se a raspagem delicada da parte interna

da bochecha dos alunos com uma espátula de madeira e em seguida, realizou-se esfregaço na lâmina de vidro. O material coletado foi corado com o corante azul de toluidina

que permitiu a distinção entre o núcleo (corado em roxo escuro) e citoplasma (corado em roxo claro) das células  da bochecha. Todo processo para confecção das lâminas

histológicas foi realizado em vocabulário simples para que os alunos pudessem compreender os procedimentos adotados. Com o auxílio de uma câmera de vídeo acoplada ao

microscópio de luz, a imagem da lâmina foi projetada na televisão e os alunos observaram as células da bochecha. Foi possível trabalhar o conceito de célula e a importância

delas na formação dos tecidos do nosso corpo. Durante a realização das visitas monitoradas, os alunos manifestaram grande interesse e ficaram entusiasmados com as

atividades proporcionadas, já que foram diretamente envolvidos no experimento. A prática realizada permitiu ao aluno relacionar conhecimentos novos com os que ele já possuía,

despertou o interesse pela Citologia e aguçou o conhecimento científico. Posteriormente, serão realizadas oficinas e aulas práticas com os alunos da E.E.J.B.O baseadas em

roteiros educativos previamente elaborados. Após a conclusão do processo de intervenção, espera-se que a implantação de novas metodologias para o ensino de Citologia seja

capaz de promover um impacto positivo na aprendizagem dos alunos permitindo ao aluno interagir e aprender de forma prazerosa e efetiva.
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