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RESUMO 

 
BARROS, Daniela de Nazaré Torres; Magalhães, Maria de Jesus Queiroz 
Magalhães. A  INFORMÁTICA NO ENSINO DOS INVERTEBRADOS: Criação e 
aplicação das atividades invertebrados, invertsinta e invert-atividades. 2013. 70 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Computação) - Universidade 
Federal Rural da Amazônia, Bragança-Pará, 2013. 
 
 

Esta pesquisa foi desenvolvida com intuito de auxiliar os educadores da área da 
Biologia para o exercício de sua pratica, integrando conteúdos curriculares à 
tecnologia e conhecimento a partir do uso de software educativos, em caráter 
construtivista este trabalho aspira proporcionar aos docentes de Biologia atributos 
para uma aprendizagem significativa tomando como base ferramentas educacionais 
como os softwares SCRATCH, Expert SINTA e HOT POTATOES, que visam 
aprimorar os conhecimentos já existentes a partir de metodologias dinâmicas na 
abstração e elucidação dos conteúdos ministrados em sala de aula. Seu principal 
objetivo é analise de atividades digitais criadas nos referidos softwares, visando a 
aprendizagem dos discentes destacando os seres vivos, mas precisamente o grupo 
de invertebrados como filos anelídeos, moluscos e artrópodes, criando assim 
estímulos para despertar o interesse dos discentes pela Biologia a partir da 
interação entre os softwares relacionados com os exercícios propostos em cada 
programa. Para fundamentação da análise foi necessário buscar pressupostos 
teóricos que norteiam os estudos sistematizados da informática no ensino da 
biologia como: José Armando Valente e Marco Antônio Moreira e logo em seguida à 
criação das atividades levou-se a proposta aos Educadores, apresentando assim 
cada atividade, revelando seu raciocínio e seqüência lógica para fins educacionais. 
As análises dos resultados obtidos foram realizadas a partir de uma abordagem 
qualitativa tendo como método de procedimento a coleta de dados a partir de 
questionários aplicados a professores, evidenciando que as atividades criadas, 
Invertebrados, invertsinta e Invert-atividades causaram boa aceitação entre os 
docentes, tendo como resultados positivos no que se refere ao processo ensino- 
aprendizagem, uma vez que permite a multidisciplinaridade, instigando a atenção, a 
concentração e a possibilidade de trabalho em grupo possibilitando dessa forma 
subsidiar as aulas de Biologia, tornando-as significativas facilitando, assim, a 
construção do conhecimento e garantindo uma aprendizagem de qualidade. 
 
Palavras-chave: Software. Biologia. Educação. 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 

 
BARROS, Daniela de Nazaré Torres; Magalhães, Maria de Jesus Queiroz 
Magalhães. A  INFORMÁTICA NO ENSINO DOS INVERTEBRADOS: Criação e 
aplicação das atividades invertebrados, invertsinta e invert-atividades. 2013. 70 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Computação) - Universidade 
Federal Rural da Amazônia, Bragança-Pará, 2013. 
 
 
This research was developed with the aim of assisting educators in the field of 
biology to the exercise of their practice, integrating curricula to technology and 
knowledge from the use of educational software in constructivist character this work 
aspires to provide teachers of Biology attributes for a meaningful learning drawing on 
educational tools such as software SCRATCH, Expert and FEEL HOT POTATOES, 
aimed at improving existing knowledge from dynamic methodologies in abstraction 
and elucidating the content taught in the classroom. Its main objective is to analyze 
digital activities created in such software, aimed at highlighting the learning of 
students living beings, but precisely the group of invertebrate phyla as annelids, 
molluscs and arthropods, thus creating stimuli to arouse the interest of students in 
biology from the interaction between software related to the exercises in each 
program. For reasons of our analysis was necessary to seek theoretical assumptions 
that guide the systematic studies of computing in biology education as: José 
Armando Valente and Marco Antonio Moreira and soon after the creation of activities, 
brought the proposal to Educators, thus presenting each activity, revealing his 
reasoning and logical sequence for educational purposes. The analyzes of the 
results were carried out using a qualitative approach procedure as a method of 
collecting data from questionnaires given to teachers, showing that the activities 
created, Invertebrates, and Inver-invertsinta tatividades caused good acceptance 
among teachers, as having positive results with regard to the teaching-learning 
process, since it allows the multidisciplinary, prompting attention, concentration and 
ability to work in groups thereby enabling subsidize biology classes, making them 
significant, thus facilitating the construction conhecimento e ensuring quality learning. 
 
Keywords: Software. Biology. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação vem passando por mudanças estruturais e funcionais, onde os 

recursos tecnológicos vem tomando relevância nos mais diversos segmentos 

educacionais. Assim, essas ferramentas devem estar inseridas em atividades 

essenciais, tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, entender 

gráficos, contar, entre outros. Portanto a inserção desses recursos deve ser visto 

como um direito, principalmente nas escolas públicas para que os estudantes 

possam usufruir de uma educação que inclua metodologias que possibilitem a 

construção de novos saberes, a partir da realidade de cada região.  

Com base nesse contexto que esse trabalho se propõe a fazer uma análise 

na aplicabilidade de recursos que favoreçam uma aprendizagem significativa através 

de pesquisas buscando a interação com softwares  que dinamizem os conteúdos 

abordados no cotidiano escolar, de forma prazerosa, onde docente e discentes  

possam interagir e buscar resultados satisfatórios dentro de um contexto 

globalizado.  

É realmente um grande desafio para os professores que estão enraizados 

numa metodologia bem tradicional onde depois de tantos anos de atividades 

precisam se enquadrar em um novo perfil, mais as mudanças os obrigam a encarar 

essa nova modalidade de ensino-aprendizagem.  

 

2 PROBLEMÁTICA 

O ensino tradicional baseia-se na transmissão do conhecimento, onde o 

professor é quem detém todo o saber e o aluno não passa de um mero recipiente de 

informações. Tendo como resultado desse tipo de abordagem sujeitos passivos, 

desprovidos de senso critico e visão de mundo limitada, esse estudante terá muitas 

dificuldades de sobrevivência no mundo atual.  

O termo ensino pode ser entendido como um conjunto de métodos e técnicas 

baseados na ação, no resultado ou no processo de ensinar, de transmitir 

conhecimentos.  

Assim sendo, o ensino-aprendizagem está sendo revisto não de maneira 

formal, por meios de conselhos e ministério da educação, mas sim pela própria 

realidade e contexto em que estão inseridos na escola, docente e discente tendo 

como perspectiva a utilização de novos recursos e prática. 
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A escola como ambiente destinado à disseminação do conhecimento passa a 

ser o espaço onde: a aprendizagem vista como um processo, pelo qual os 

estudantes constroem ativamente seus próprios conhecimentos e habilidades tem 

base nas concepções da aprendizagem autorregulada (BUTLER, WINNE, 1995).  

É importante encontrar meios para estimular o estudante a observar os fatos 

ocorridos durante a experiência nas aulas práticas de laboratório, favorecendo o 

momento de análise e síntese da experiência (BRITO et al., 2005). A aprendizagem 

autorregulada é um processo ativo, através do qual os estudantes definem metas e 

estratégias, controlam e regulam sua cognição, motivação e comportamentos 

(ZIMMERMAN, 1989) apud (BUTLER e WINNE, 1995).  

 

Sabemos que a aprendizagem significativa caracteriza-se pela interação 
cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse 
processo, que é não-literal e não-arbitrário, o novo conhecimento adquire 
significados para o aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais 
diferenciado, mais elaborado em termos de significados, e adquire mais 
estabilidade. (MOREIRA, 2000, P.4) 

 

Barbieri (2002), afirma: Que em muitas escolas não se usam as práticas de 

orientação aos trabalhos extraclasse, estas atividades melhoram o aprendizado, 

provocando indagações, desafios, desenvolvendo as habilidades motoras e afetivas 

quer seja individual ou coletiva, desde que tenham um dinamismo que toda 

investigação científica exige.  

No contexto das disciplinas que utilizam a experimentação, tais como a 
Física, Química, Biologia e Engenharias, problemas como o tempo de aula 
reduzido fazem com que, após a realização de um experimento, o estudante 
frequentemente não tenha a oportunidade de analisar os conceitos 
abordados na experiência feita (BLÜMKE, 2002) apud (BRITO et al., 2005, 
P.3).  
 

Atualmente, o que se observa nas escolas com certa frequência é que os 

estudantes são tratados como indivíduos sem ou com pouco conhecimento prévio 

de um determinado assunto e logo são dadas informações prontas e ainda estas são 

esperadas de volta em forma de avaliações, as apostilas passam a ser quase 

sempre as únicas fontes a serem consultadas pelos discentes, assim como alguns 

livros didáticos disponíveis na escola. 

 

Na atualidade, as tecnologias precisam ser vistas como geradoras de 
oportunidades para alcançar essa sabedoria, não pelo simples uso da 
máquina, mas pelas várias oportunidades de comunicação e interação entre 
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professores e alunos – todos exercendo papéis ativos e colaborativos na 
atividade didática” KENSKI (2004, P.66) apud ARAÚJO (2007, P. 504).  

 

O grande desafio está em mudar a mentalidade dos responsáveis por todo o 

processo educativo que vai desde o ministério, passando pelos gestores das escolas 

e docentes, até chegar aos estudantes. Por isso, Papert questiona sobre a 

reconstrução total da Escola. “Mudar mentalidades nunca é fácil, mas a persistência 

é uma arma poderosa dos lutadores. Felizmente, no mundo da educação temos 

muitos lutadores que tudo farão para tornar a arte de aprender uma exploração 

permanente”. 

Valente reafirma essa necessidade da inclusão digital na educação quando 

declara que:  

Os recursos da informática não ensinam e nem fazem aprender, mas se 
constituem ferramentas pedagógicas capazes de criar um ambiente 
interativo que potencializa a aprendizagem, podendo levar o aluno a 
investigar, levantar hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais, 
construindo, assim, seu próprio conhecimento. (2001, P. 23). 

 
 

Diante deste cenário e com o intuito de contribuir para uma aprendizagem 

significativa, dinâmica e acessível é que interpela-se de que maneira podemos 

reinventar a prática pedagógica do processo ensino-aprendizagem da 

disciplina Biologia, no assunto Os Invertebrados quando se ministra Seres 

Vivos? 

As ferramentas tecnológicas junto ao espaço físico da instituição e seus 

arredores, com realização de excursão com posterior análise do material coletado 

com ajuda da informática, contribuindo, assim, para a multidisciplinaridade podendo 

incluir outras disciplinas, fazendo valer a máxima de Steve Jobs de que tudo está 

interligado. 

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Analisar atividades digitais criadas em softwares, visando aprendizagem dos 

alunos em biologia dos filos anelídeos, moluscos e artrópodes. 

 

3.2 Específicos 
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 Criar atividades nos softwares SCRATCH, SINTA e HOTPOTATOES 

abordando o assunto dos invertebrados, como filos anelídeos, 

moluscos e artrópodes; 

 Propiciar a interação dos professores com as atividades através de 

oficinas; 

 Avaliar as atividades através de profissionais da educação por meio de 

questionários; 

 Analisar o resultado da aplicação da interação dos professores com as 

atividades a partir dos questionários. 

 

4 METODOLOGIA 

a) Área de estudo 

b) Método de abordagem 

c) Fonte e forma de coleta de dados 

d) Instrumental analítico  

Este trabalho tem um caráter de natureza construcionista que visa auxiliar os 

educadores da área de Biologia para o aperfeiçoamento de habilidades, integrando 

conteúdos curriculares, tecnologia e conhecimento a partir do uso de software 

interativos que possibilitam a implementação de base de dados com atividades 

diversas, facilitando, assim, a assimilação dos assuntos apresentados em sala de 

aula.  

Este estudo considera os dados qualitativos, pois se buscou relacionar os 

softwares aplicados. O estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica e de 

campo. Na pesquisa bibliográfica foram utilizados especialmente os seguintes 

autores: Marisa Ramos Barbiere (1999), Marco Antonio Moreira (2010), Elinei Araujo 

de Almeida (2007), José Carlos Libâneo (2007), Crisleia Molinari (2003). A pesquisa 

de campo foi realizada na 1ª Unidade Regional de Educação (1ª URE) de Bragança 

Pará, por ocasião da XV Jornada Pedagógica/2013, organizada por esta Unidade 

Educacional, onde foram estabelecidos 4 encontros com os profissionais da 

educação, na Escola Estadual Ensino Fundamental e Médio Profº. Bolívar Bordallo 

da Silva, mais precisamente nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2013. O qual 

participaram 12 professores da área de Biologia e 03 coordenadores pedagógicos, 

assim como a gestora do pólo, Guilfrances Costa. 
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Estas atividades foram desenvolvidas em quatro fases, sendo que no primeiro 

momento foram feitas observação a relatos de alguns profissionais da educação em 

jornadas pedagógicas anteriores sobre as dificuldades de trabalhar alguns 

conteúdos da área da biologia por serem extensos e complexos, e as práticas 

tradicionais já não tão atraentes 

O segundo momento foi o da criação das atividades INVERTEBRADOS no 

software Scratch, INVERTSINTA no Expert SINTA e INVERT-ATIVIDADES no 

hotpotatoes, foi o momento do desenvolvimento de todas as telas interativas com 

perguntas referentes ao conteúdo abordado. Após a explanação das atividades aos 

professores, manipulamos os softwares Scratch demonstrando as animações sobre 

INVERTEBRADOS, no Expert SINTA foi feita a identificação dos Filos do grupo dos 

invertebrados e o Hot Potatoes como ferramentas de apoio possibilitou ao professor 

avaliar os diversos tipos de exercício. 

O momento seguinte foi a aplicação de questionários para que os educadores 

pudessem avaliar cada software trabalhado, pontuando a satisfação ou rejeição dos 

mesmo, o que nos possibilitou uma análise final sobra a criação de programas 

voltados para área de biologia.  

Baseada nos princípios avaliativos: Quanto a instigar a atenção do aluno; 

Quanto a favorecer a concentração; Quanto à possibilidade de serem desenvolvidas 

em grupo e Quanto à construção compartilhada do conhecimento. 

 

 

4.1 ESTRUTURA 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: INTRODUÇÃO é 

uma abordagem que faz referência a estruturação e as devidas abordagens do 

trabalho; PROBLEMÁTICA que impulsionou a realizar esta pesquisa, os 

OBJETIVOS propostos, as METODOLOGIAS aplicadas. O capitulo 5 refere-se a 

abordado do ensino de biologia no ensino médio, onde trata da interação das 

Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCEM) e de Teóricos  com suas 

metodologias consideradas construtivistas.  

No capitulo 6 enfatiza-se a informática e os softwares educativos, onde 

destacam-se os fundamentos teóricos da informática educativa e dos softwares 

educativos, já no capitulo 7 ocorre a descrição das atividades de biologia, 
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INVERTEBRADOS, INVERTSINTA E INVERT-ATIVIDADES. Falando de suas 

estruturas e funcionamento, No capitulo 8 apresenta-se a análise das atividades, 

considerando os dados obtidos a partir da aplicação dos questionários aos 

professores. Enquanto que o capitulo 9 trata das considerações finais fazendo 

referências à avaliação e aos resultados obtidos a partir da análise dos profissionais 

de educação envolvidos na pesquisa juntamente com reflexão pessoal. 
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5 O ESTUDO DE BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

A grande diferença no ensino da Biologia está na concepção do educando 

compreender no processo educativo as exigencias da sociedade e do trabalho 

socialmente produtivo,  buscando a interação entre a Biologia e as tecnologias como 

um conjunto de conhecimentos produzidos coletivamente pela humanidade, a partir 

de métodos e práticas dessa ciência  tanto quanto a continuidade do aprendizado 

mesmo fora da sala de aula, por iniciativa própria e com discernimento para 

vislumbrar novas possibilidades. 

É preciso inovar e ousar para permitir que o aluno construa seus saberes, 
com alegria e prazer, possibilitando a criatividade, o relacionamento e o 
pensar criticamente no que faz (MOREIRA, 1996, apud LOMBARDI & 
FERREIRA, 2010, P.2). 
 

A proposta de trabalhar conteúdos de Biologia, mais precisamente os 

invertebrados é para provocar uma reflexão nas metodologias ora aplicadas. Propor 

participação ativa dos educandos, incentivar os docentes a administrar sua aulas de 

maneira mais significativas, usar das ferramentas que estão ao seu alcance, criar 

expectativas para despertar o interesse da aula seguinte, promover a alegria de ver 

que o resultado foi satisfatório.  

O ensino de Biologia jamais poderá ficar desconectado da vivencia do 

educando, portanto se faz necessário a utilização de recursos que propicie essa 

inovação, o desejo da pesquisa e a busca por soluções das situações propostas no 

cotidiano escolar. Não basta apenas transmitir informações e sim se tornar parceiros 

professores e alunos na construção de saberes. 

Quando se fala em educação, Valente usou a abordagem construtivista de 

Papert para explicar que o educando ao construir o seu próprio conhecimento com o 

auxilio de alguma ferramenta, torna-se envolvido por inumeras possibilidades de 

interpretação e de possiveis respostas uma vez que as suas dúvidas permitem 

novos testes e hipoteses até que se alcance o resultado esperado.  

A grande preocupação não era de limitar ou obrigar o educador a se adequar 

a um sistema, os trabalhos realizados com este projeto procurou moldá-lo às suas 

próprias necessidades, seja ela Instrucionista, Construcionista ou de acordo com o 

próprio ambiente, ou seja, de uma equilibrada integração de ambos. 
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5.1 DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO MEDIO  

 

A Lei 9394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Declara que as diretrizes do novo ensino médio constituem-se de um 

conjunto de regras que norteiam a convocação à criatividade e possibilidades 

inovadoras, tanto quanto ao empenho dos sistemas, das escolas e docentes para 

abordagens significativas e que contemplem a realidade e vivencia dos discente.  

 

Ao aprovar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), 
com base em proposta encaminhada pelo MEC, o Conselho Nacional de 
Educação teve em vista três objetivos principais: sistematizar os princípios e 
diretrizes gerais contidos na LDB; explicitar os desdobramentos desses 
princípios no plano pedagógico e traduzi-los em diretrizes que contribuam 
para assegurar a formação básica comum nacional; e dispor sobre a 
organização curricular da formação básica nacional e suas relações com a 
parte diversificada do currículo, e a preparação geral para o trabalho.”  (Cap 
II, Seção IV, Art. 35 e 36). 

 

Ainda no Artigo 36, Seção I da mesma lei que estabelece ao ensino médio, 

dentre outras diretrizes, destaca a educação tecnológica básica, a compreensão do 

significado da ciência, das letras e das artes, o processo histórico de transformação 

da sociedade e da cultura, a língua portuguesa como instrumento de comunicação, 

acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. 

Com ênfase à presença das Tecnologias em todas ou em cada uma das 

áreas mencionadas na lei citada anteriormente, observa-se que em parte já se faz 

uso dessa prática por sistemas ou escolas e em qualquer nível educacional e a 

integração desses campos ou atividades de aplicação ou seja, os processos 

tecnológicos próprios de cada área do conhecimento, baseiam –se na importância 

que ela adquire através do entendimento dos instrumentos pelos quais o ser 

humano maneja e investiga o mundo natural. Contudo, não se trata apenas de 

apreciar ou dar significado ao uso da tecnologia, mas de conectar os inúmeros 

conhecimentos com suas aplicações tecnológicas. Ainda, VALENTE (2005), em sua 

obra “O computador na sociedade do conhecimento” declara que:  

 

A tecnologia computacional tem mudado a prática de quase todas as 
atividades, das científicas às de negócio, até as empresariais. E o conteúdo 
e práticas educacionais começam a seguir essa tendência de mudança. 
Nas atividades econômicas é evidente que as tecnologias de informação 
têm levado a melhoras significativas na produtividade, automatizando 
atividades rotineiras. Similarmente pode parecer que, se colocarmos as 
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habilidades cognitivas básicas dos professores nos computadores, poderá 
delegar alguma parte do ensino às máquinas e, dessa forma, melhorar os 
resultados da Educação. 
 

Segundo Seymour Papert em “A Máquina das Crianças”, é impossível não 

fazer um balanço sobre a nossa educação e apontar algumas críticas ao nosso 

sistema educativo. Sendo assim a diversificação deve ser acompanhada por 

processos avaliativos que permitam o monitoramento permanente dos resultados, 

tendo como referência as competências básicas a serem alcançadas por todos os 

discentes, de acordo com a LDB, as presentes diretrizes e as propostas 

pedagógicas das escolas. 

 

5.2 TEÓRICOS – METODOLOGIAS CONSIDERADAS MAIS CONSTRUTIVISTAS. 

 

Este trabalho é composto por um processo de construção do conhecimento, 

tendo como principais metas produzir novos conhecimentos, colaborar ou contestar 

algum conhecimento existente. 

 

O estudo de animais, pouco acessível à população e com termos não 
presentes no dia-a-dia dos alunos, acaba causando grande desmotivação 
na aprendizagem de zoologia em Ciências e Biologia. O tamanho diminuto 
de alguns exemplares, local de ocorrência ou o desconhecimento da 
importância ecológica e/ou econômica dos animais são fatores que tornam 
o aprendizado de Zoologia muito cansativo e desmotivante. Alguns autores 
concordam que quando a Zoologia é abordada de forma integrada com a 
Evolução, Ecologia, Educação Ambiental ou outras áreas 
(interdisciplinaridade) há um interesse maior dos alunos e com isso o ensino 
se torna mais dinâmico (ARAÚJO-DE-ALMEIDA, 2007 apud BESERRA & 
BRITO,2012, P.72) 
 

A proposta de Piaget é reconhecida como construtivista interacionista, pois 

na proporção em que o sujeito age e sofre a ação do objeto, sua aptidão de 

conhecer se desenvolve, enquanto fabrica o próprio conhecimento. (PRIMO, 2000) 
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6 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA INFORMÁTICA EDUCATIVA  

 

A fundamentação pedagógica abordada neste trabalho constitui-se conforme 

os “paradigmas” instrucionista e construtivista numa perspectiva reflexiva frente ao 

atual contexto educacional, mais precisamente ao ensino de biologia que busca unir 

teoria e prática, contemplando as múltiplas vivencias do educando. 

Segundo Valente (1993), do ponto de vista pedagógico, o paradigma 

instrucionista acontece quando alguém implementa no computador uma série de 

informações e essas informações são passadas ao aluno na forma de um tutorial, 

exercício-e-prática ou jogo. Esse modelo permite a realização de atividades de 

perguntas e respostas no sentido de verificação do nº de acertos, o que caracteriza 

bastante o modelo atual do sistema de ensino, também diminui a árdua tarefa do 

professor de corrigir atividades como: provas e exercícios, pois tudo é realizado pelo 

computador.  

A outra linha em discussão perpassa pela construção do conhecimento 

conforme explica Papert (1986), onde denominou de construcionista a abordagem 

pela qual o aprendiz constrói, por intermédio do computador, o seu próprio 

conhecimento. Ele usou esse termo para mostrar um outro nível de construção do 

conhecimento: “a construção do conhecimento acontece quando o aluno constrói um 

objeto de seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiência ou um 

programa de computador”. Na noção de construcionismo de Papert existem duas 

ideias que contribuem para que esse tipo de construção do conhecimento seja 

diferente do construtivismo de Piaget. Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, 

ou seja, é o aprendizado por meio do fazer, do "colocar a mão na massa". Segundo, 

o fato de o aprendiz estar construindo algo do seu interesse e para o qual ele está 

bastante motivado. “O envolvimento afetivo torna a aprendizagem mais significativa”. 

As aulas de informática dão oportunidade aos discentes de interagirem com o 

computador de forma prazerosa e dinâmica. O papel do docente é sistematizar o 

conhecimento que o grupo já possui e incentivar novas descobertas para a aquisição 

de conhecimentos mais formais.  

Sabemos da importância do computador na Educação que hoje já passou de 

apenas elaboração de textos, planilhas ou uma simples pesquisa em um 
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processador e também vai muito além da informatização da secretaria das escolas. 

Adentrando em sala de aula e no cotidiano dos docentes e discentes, os quais já 

não são mais passivos nesse processo, destacamos a utilizando o computador 

como agente transformador para a construção do aprendizado, contribuindo assim 

para o enriquecimento intelectual da sociedade.  

Quando se fala em informática na educação, é preciso considerar a proposta 

pedagógica da escola onde todas as pessoas envolvidas no processo educacional 

precisam debater e definir como será a utilização da informática na escola e qual o 

objetivo, considerando os interesses e as exigências da comunidade e da 

sociedade. Sendo assim, o computador não pode ficar restrito apenas ao repasse da 

informação, e sim um instrumento facilitador, interativo e necessário na atual 

sociedade.  

Promover uma sociedade baseada no contexto da cultura digital, torna-se 

imprescindível, uma vez que estes oferecem avanços significativos à vida individual 

e coletiva, estimula para constantes aprendizagens e mudanças. E muitos são os 

exemplos que podemos citar como meios de interação e apreensão do 

conhecimento, de relacionamento, realização de trabalho, estudo e outras formas 

interativas encontradas no meio social, numa perspectiva de acompanhar a 

evolução tecnológica atual. Podemos citar como modelos, a educação à distância, 

bibliotecas digitais, videoconferência, correio eletrônico, grupos de “bate-papo”, e 

também o voto eletrônico, o banco on-line, o comércio eletrônico e o trabalho à 

distância, são hoje parte integrante da vida diária de uma grande parcela da 

sociedade.  

Os desafios são inúmeros, temos que nos preocupar com a direção e ritmo 

dessa mudança, também com as formas de uso desses recursos uma vez que estes 

podem ser fonte de perigo constante, principalmente para aqueles dos quais 

cuidamos diariamente, cujo intuito é de promover uma educação de qualidade 

àqueles que buscam ansiosamente por compreender o meio nos vários aspectos 

sociais de sua existência.  

Alguns autores, como Leal (1996) chegam a formular os desafios éticos da 

sociedade da informação em termos de uma múltipla perda: perda de qualificação, 

associada à automação, e desemprego; de comunicação interpessoal e grupal, 

transformada pelas novas tecnologias ou mesmo destruída por elas; de privacidade, 

pela invasão de nosso espaço individual e efeitos da violência visual e poluição 
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acústica; de controle sobre a vida pessoal e o mundo circundante; e do sentido da 

identidade, associado à profunda intimidação pela crescente complexidade 

tecnológica. Ressalta-se que tais informações devem ser repassadas aos discentes 

como precauções, mas, eles interagindo com o meio certamente ficarão menos 

vulneráveis a essas problemáticas.   

A transformação do momento é ver que boa parte do corpo docente caminha 

para a cultura digital e dos comportamentos de seus discentes e aí está a tecnologia 

como aliada, mostrando que podemos fazer melhor, de provocar curiosidades, de 

levar o estudante a construir parte de seu conhecimento, provocando educadores e 

tornando prazeroso aquilo que antes só tínhamos uma forma de demonstrar, a 

tradicional. 

Na verdade nós não precisamos saber como será o mundo daqui a vinte, dez, 

cinco, ou mesmo três anos, para sabermos o que e como ensinar aos nossos 

alunos. Nós já sabemos tudo o que é preciso saber: é preciso ensinar os alunos a 

aprenderem, e eles precisarão aprender sempre; precisarão descobrir soluções para 

problemas que nem eles, nem nós, imaginamos que surgirá um dia. Eles terão que 

agir no tempo deles exatamente como nós precisamos agir agora, diante de um 

mundo que jamais sonhamos, onde as “inovações” são muito mais rápidas do que 

nossa capacidade de compreender e dominar todas elas, e onde, mesmo assim, 

precisamos ser atores e não meros espectadores.  

 

6.2 SOFTWARES EDUCATIVOS  

 

O desenvolvimento de um plano de aula com tecnologia requer maior 

pesquisa, versatilidade, criatividade e tempo do professor, fatores que têm motivado 

a ausência dos professores nos ambientes de informática. Exige também alunos 

aptos a manusear o computador e a trabalhar com os softwares. 

Segundo VIEIRA (2004), os diversos tipos de softwares usados na educação 

podem ser classificados em algumas categorias, de acordo com seus objetivos 

pedagógicos: Tutoriais, programação, aplicativos, exercícios e práticas, multimídia e 

Internet, simulação e modelagem e jogos.  

Geralmente os softwares que implementam essas abordagens são os 

tutoriais, como os softwares de exercício-e-prática e os jogos. Os tutoriais enfatizam 

à apresentação das lições ou a explicitação da informação. Já a atividade de 
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programação permite que o educando utilize a linguagem de programação LOGO, 

identificando várias ações que acontecem em sequência realizada pelo estudante, 

ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição, e são de extrema 

importância na aquisição de novos conhecimentos. Quando se refere a multimídia, é 

importante que se faça uma diferenciação entre o uso de uma multimídia já pronta e 

o uso de sistemas de autoria para o discente desenvolver sua multimídia, através da 

combinação de textos, imagens, animação, sons e outros que facilitam a expressão 

da ideia. No exercício-e-prática a ênfase está no processo de ensino baseado na 

realização de exercícios com grau de dificuldade variado. Para a modelagem, o 

fenômeno é criado como modelo e o estudante de posse dos recursos de um 

sistema computacional faz a implementação desse modelo.  Uma vez implementado, 

o estudante pode utilizá-lo como se fosse uma simulação.  Quanto aos jogos 

educacionais a abordagem pedagógica utilizada mais conhecida é a exploração livre 

e o lúdico, e a instrução explícita e direta é deixada de fora desse contexto. 

Portanto qualquer software que se propõe a ser educativo tem que permitir a 

intervenção do professor, como agente de aprendizagem, como desencadeador e 

construtor de uma prática específica e qualificada que objetiva a promoção do 

aprendiz.  

Logo a aprendizagem, quando baseada em experimentação e na construção, 

favorece o desenvolvimento de atitudes e destrezas cognitivas de alto nível 

intelectual.  

Enfim, a construção de programas de computadores não pode ser vista como 

apenas a aplicação de conhecimentos para a construção e execução de uma 

solução computacional sem uma ampla discussão de seus resultados. Entende-se 

que sem o envolvimento de todos os profissionais da educação, não há como criar e 

fortalecer uma cultura digital dentro da escola. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

7.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIOLOGIA 

 

A criação das atividades partiu da observação de relatos de alguns 

profissionais da educação sobre as dificuldades de trabalhar alguns conteúdos da 

área da biologia por serem extensos e complexos, e as práticas tradicionais já não 

tão atraentes e ainda do problema encontrado na adequação de alguns conteúdos à 

ferramentas interativas que pudessem despertar nos discentes a curiosidade 

estimulando-os na busca da compreensão, interpretação, e ainda desenvolver 

técnicas relacionadas com o meio e o assunto abordado em classe.  

O programa foi aplicado após argumentos teórico-expositivos, em três 

momentos e um desses momentos nos oportunizou a captura de um animal in locu, 

(área externa da escola), que após a observação morfológica, identificamos a filo 

correspondente do espécime, e através das características observadas e 

respondidas no software. Expert Sinta, através da ferramenta INVERTSINTA, a qual 

disponibiliza um conjunto de regras que norteiam uma sequência de perguntas e 

respostas com as características de cada filo apresentado.  

A apresentação dos programas aconteceu junto a Coordenação Pedagógica 

da rede estadual da 1ª Unidade Regional de Educação (1ª URE) de Bragança Pará, 

após a apreciação por parte da mesma ficou agendado a apresentação das 

atividades aos docentes das áreas de Biologia, que ocorreu por ocasião da XV 

Jornada Pedagógica/2013, organizada por esta Unidade Educacional.  

O encontro com os profissionais da educação aconteceu na Escola Estadual 

Ensino Fundamental e Médio Profº. Bolívar Bordallo da Silva, em 03 encontros 

consecutivos, nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2013. As atividades ocorreram em 

forma de oficina, com a apresentação das atividades criadas nos Softwares Scratch, 

Expert Sinta e Hot Potatoes, juntamente com as devidas orientações de 

manipulação dos mesmos.  

 

7.2 SOFTWARE SCRATCH – ATIVIDADE INVERTEBRADOS 

 

O Software Scratch é uma nova linguagem gráfica de programação, inspirada 

no Logo, que possibilita a criação de histórias interativas, animações, simulações, 
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jogos e músicas, sua interface pode ser acessada por qualquer pessoa mesmo que 

não seja programador, foi desenvolvida para ajudar no aprendizado de crianças, 

sendo possível partilhar dessas criações na Web. É uma linguagem de programação 

simples e inovadora que permite ao usuário criar as próprias atividades, A 

programação é efetuada através da criação de sequências de comandos simples, 

que correspondem a blocos de várias categorias, encaixados e encadeados de 

forma a produzirem as ações desejadas. Sendo que este possibilita exercitar a 

criatividade e o raciocínio científico, lógico e matemático, ao disponibilizar 

ferramentas de programação informática simplificadas, com base nas quais podem 

ser desenvolvidos projetos. Os projetos são desenvolvidos off-line através de uma 

aplicação e o site permite partilhar, aprender e tirar dúvidas com a comunidade de 

utilizadores, constituindo por isso um poderoso contributo para o desenvolvimento 

educacional das novas gerações suportado no acesso a novas tecnologias. 

A atividade que criamos neste software chamamos de INVERTEBRADOS foi 

toda formatada na construção de animações, com um cuidado especial que traz em 

relação a aparência, pois a tela é extremamente organizada e visual. Geramos um 

vídeo como mostra a Figura1, mostrando de forma lúdica a aula ministrada 

anteriormente, são ao todo 37 telas animadas, com cenários diferentes e efeitos de 

movimento. Apresentamos a seguir algumas telas provenientes do vídeo criado, é 

possível assistir essa animação. Que está disponível na internet. No blog Lela Orca, 

no link http://lelaorca.blogspot.com.br/2013/02/invertebrados.html  

Figura 1:  Animação criada no software Scratch denominada INVERTEBRADOS 
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De aparência acessível, é possível iniciar a construção do vídeo criando todos 

os movimentos dos personagens colocados em cena, podemos configurá-los, de 

forma que possam responder às interações,.como mostra a figura2 e figura3. 

 

Figura 2: Tela de apresentação da animação INVERTEBRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Tela inicial da animação INVERTEBRADOS. 

 

 

Figura 3.Tela da animação INVERTEBRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Animação INVERTEBRADOS. 
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O software apresenta parâmetros que você pode estabelecer para que as 

ações sejam realizadas. Na criação deste vídeo por exemplo foi possível escolher 

que desenhos, bonecos, imagens, poderiam ser utilizadas no cenário, dando 

continuidade em sua história, como mostra a figura 4, Figura 5, figura 6 e Figura 7 

 

Figura 4. Tela da animação INVERTEBRADOS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Animação INVERTEBRADOS. 
 
 
Figura 5. Tela da animação INVERTEBRADOS- Filo Poríferos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Animação INVERTEBRADOS. 
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Depois de escolher a aparência do ambiente e os personagens e ter 

configurado os comandos para animação, é só salvar o vídeo e assistir. É possível 

ainda hospedar na página do software, o que permite que pessoas do mundo inteiro 

interajam e comentem sobre a sua criação.  

 
 

Figura 6. Tela da animação INVERTEBRADOS - Filo Moluscos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Animação INVERTEBRADOS. 
 
 
 
 
Figura 7. Tela da animação INVERTEBRADOS - Filo Artrópodas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Animação INVERTEBRADOS. 
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7.3 SOFTWARE SINTA – ATIVIDADE INVERTSINTA 

 

Figura 8. Tela de apresentação do software EXPERT SINTA. 
 

Fonte: Software Expert Sinta. 

 

O Expert SINTA é uma ferramenta computacional visual gratuita como mostra 

a tela de apresentação do software figura 8, que utiliza técnicas de Inteligência 

Artificial para geração automática de Sistemas Especialistas. Seu principal objetivo é 

simplificar ao máximo as etapas de criação de um sistema especialista completo, 

através do uso de uma máquina de interferência compartilhada, da construção 

automática de telas e menus, onde sistemas especialistas, são programas de 

computador que procuram atingir soluções de determinados problemas do mesmo 

modo que especialistas humanos se estiverem sob as mesmas condições.  

Esta ferramenta utiliza um modelo de representação do conhecimento 

baseado em regras de produção e probabilidades. E apesar das limitações das 

máquinas, é possível, a construção de um sistema especialista com alto grau de 

desempenho, dependendo da complexidade de sua estrutura e do grau de 

abrangência desejado. Se comparado a uma consulta a um especialista cuja 

finalidade é encontrar a resposta para um determinado problema, assim é também 

um Sistema Especialista. 

O diferencial está aqui, os “problemas” são representados por variáveis. Para 

tanto, oferece uma máquina de inferência básica, fundamentada no encadeamento 

inverso. Ou seja, é uma forma de resolução de problemas a partir de uma afirmativa 

e de um conjunto de regras que conduzem as afirmativas, e depois fazendo o 

versao 1.1b - 

Expert SINTA- The ultimate knowledge manager 

Grupo SINTA 

Sistemas INTeligentes Aplicados 

Fortaleza - CE, 1995-1998 

Duvidas, sugestoes, descoberta de bugs podem ser enviadas 
para o enderego be2erra@lia.ufc.br. Obsetvagoes sao sempte 
bem-vindas. 
Esfe software e gratuito. Sinta-se a vontade para distribui-lo. 

(c) 1998 - Laboratorio de Inteligencia Artificial, LIA/UFC-UECE 
h«p: //www, lia. ufc. br Clltima modificagao: 02/05/1998 

Creditos... 
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processo inverso compara as regras com as afirmações armazenadas em um banco 

de dados de fatos até que a veracidade da afirmativa possa ser comprovada ou 

negada. O usuário responde a uma sequência de perguntas, e o sistema 

encarregar-se-á de fornecer respostas que se encaixem na sequência apontada pelo 

usuário, fatos até que a veracidade da afirmativa possa ser comprovada ou negada. 

Porém, todas essas atividades só poderão ocorrer se o Software Expert Sinta estiver 

instalado na maquina do usuário, ou seja em seu computador.  

Ao clicar no botão INICIAR da ferramenta INVERTSINTA como mostra a 

figura 9, inicia-se a consulta dos filos, procurando identificar o animal coletado de 

acordo com a pergunta exibida na tela, como mostra a figura 10.  

 

 

Figura 9. Tela do identificador de filos INVERTSINTA exibindo as regras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 

Dependendo da característica do animal capturado clica-se em ausente ou 

presente como mostram as figuras (11,12, 13, 14 e 15) dando prosseguimento a 

cada pergunta até chegar a identificá-lo com todas as características morfológicas 

do espécime em questão. 
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Figura 10. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Anelídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

   
 
 
 
Figura 11. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Anelídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Figura 12. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Anelídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 
 
 
Figura 13. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Anelídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Figura 14. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Anelídeo. 
 

Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 
 
 
 
Figura 15. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Anelídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Após passar por todo o processo de perguntas sobre as características do 

animal o software analisa todas as respostas fornecidas dando o diagnóstico do tipo 

de animal que foi identificado, chega-se à conclusão de que o animal pesquisado 

trata-se de um espécime do filo anelídeo como mostra a figura 16. 

 

 

Figura 16. Tela do identificador de filos INVERTSINTA-  resposta a pesquisa do animal:  é um 
Anelídeo. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 

E assim reinicia-se o processo de identificação de outro animal (filo) iniciando 

com a mesma seqüência de perguntas, apresentando uma resposta diferente das 

anteriores de acordo com as especificações do animal capturado, até chegar a sua 

classificação, Como mostra na figura 17 
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Figura 17. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Artrópoda. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 

Prosseguimento com as pergunta e respostas sobre a característica do 

animal, conseguimos identificar outro filo com o mesmo procedimento marcando a 

ausência ou a presença de um determinado item de seu corpo, desta vez 

identificando um Artropoda. Como mostram as figuras (18,19, 20, e 21), até chegar a 

identificação final do animal. 

  

Figura 18. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Artrópoda. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Figura 19. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Artrópoda. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 
 
Figura 20. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Artrópoda. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Figura 21. Tela do identificador de filos INVERTSINTA respondendo que o animal 
identificado é um Artrópoda. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 

Neste processo de identificação do INVERTEBRADO coletado, inicia-se a 

identificação do último dos espécimes (filo) disponível nessa ferramenta o filo dos 

Moluscos, como demonstramos na figura (22,23,24,25,26 e 27). 

 

 

Figura 22. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Molusco. 
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Figura 23. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Molusco. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
 
 
 
 
Figura 24. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Molusco. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Figura 25. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Molusco. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 
 
 
 
Figura 26. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Molusco. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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Figura 27. Tela do identificador de filos INVERTSINTA identificando um Molusco. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 
 

E como resultado das respostas sobre as características anteriormente 

respondidas encontra-se o filo Molusco como mostra a figura 28  

 

 
Figura 28. Tela do identificador de filos INVERTSINTA respondendo que o animal identificado 

é um Molusco. 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 
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E encerrando a aplicação do software quando não houver mais pesquisas de 

identificação a serem feitas, finalizamos com uma mensagem, como mostra a 

Figura29. 

 
 
Figura 29. Tela de finalização da pesquisa na ferramenta INVERTSINTA 

 
Fonte: Ferramenta INVERTSINTA. 

 

 

7.4 SOFTWARE HOTPOTATOES – INVERT- ATIVIDADES 

 

O Hot Potatoes é um programa que contém um pacote de seis ferramentas ou 

programas que permitem a autoria do usuário, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 

e Desenvolvimento do Centro de Informática e Média da Universidade de Victoria, 

Canadá. Essas ferramentas que são: JCloze, Jmatch, JQuiz, JCross, JMix e The 

Masher, para que você desenvolva seus questionários, exames, palavras cruzadas e 

mais, sendo bastante útil para docentes e educadores de um modo geral, e até 

mesmo escritores que queira publicar esse tipo de material na internet. E todas as 

atividades criadas nessas ferramentas podem ser exportado para HTML, para 

posterior uso em páginas web. Este programa é compatível com todas as versões 

dos browers/navegadores Internet Explore, Mozila, Netscape e com as plataformas 

Windows ou Macintosh. 
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O programa aceita caracteres portugueses e pode ser completamente 

configurado para a nossa língua, assim como quase todos os aspectos da interface 

(cores, tipo de letra, etc.). Para se trabalhar com este programa, tudo o que 

precisamos saber é onde temos de colocar os dados (textos, questões, respostas, 

imagens, etc.), pois os programas criarão, automaticamente, a respectiva página 

web. O Hot Potatoes é gratuito para educação, mas é necessário fazer o registo do 

programa, para isso, basta preencher o formulário no site do programa. 

 

 Obter e instalar o programa 

 Configurar para a língua portuguesa 

 Registar o programa 

 Exercícios de preenchimento de espaços 

 Teste de escolha múltipla 

 Teste de resposta curta 

 Sopa de palavras 

 Palavras cruzadas 

 Exercícios de correspondência 

 

As figuras abaixo se referem a uma sequência de exercícios executadas nas 

ferramentas: JCROSS = Cruzadinhas e JQUIZ-Perguntas Objetivas. Sendo 

utilizadas apenas duas ferramentas para a análise da pesquisa. Mais os 

profissionais da educação presentes na oficina tiveram a oportunidade de observar o 

funcionamento dos seis tipos de exercícios que podem ser executadas no software 

Hot Potatoes. As atividades denominadas INVERT_ATIVIDADES foram elaboradas 

pelas pesquisadoras Daniela Torres e Maria de Jesus Magalhães e apresentadas 

aos docentes durantes as oficinas da XV Jornada Pedagógica da 1ª Unidade 

Regional de Educação, Bragança Pará, na Escola Estadual Bolívar Bordallo da 

Silva. Para preencher a cruzadinha elaborada como mostra figura 37 foram 

realizadas as seguintes perguntas: 

 

VERTICAL 

1 Estrutura presentes nos gastrópodes para moer os alimentos? Figura (31) 

2 Células dos poríferos? Figura (32) 

3 Células dos Cnidários?  Figura (33) 
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HORIZONTAL 

3 Sistema excretor dos poríferos? Figura (34) 

4 Células presentes nos poríferos utilizadas para a captura alimentos? Figura 

(35) 

5 Processo de muda nos artrópodes? Figura (36) 

6 Olhos falsos? Figura (37) 

 

E para as atividades da ferramenta JQUIZ = PERGUNTAS OBJETIVAS foram 

elaboradas as seguintes perguntas: 

1 Estrutura utilizadas para triturar alimentos encontradas nos gastrópodes? 

Figura (39) 

2 Células utilizadas para captura de alimentos presentes nos poríferos? 

Figura (41) 

3 Dos animais abaixo quais são cnidários? Figura (44) 

 

A figura 30 mostra o JCROSS= CRUZADAS da ferramenta invert-atividades 

com 3 perguntas na vertical e 4 na horizontal. 

 

Figura 30. Tela inicial da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. JCROSS-CRUZADAS 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Nas figuras (31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37) as perguntas surgem conforme o 

clique em cima do número da questão, juntamente com o espaço para preencher 

com a resposta correta.   

 
 

Figura 31. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES, com a primeira pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES  
 

 
 
 
Figura 32. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES, com a segunda pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Figura 33. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com a terceira pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 

 
 

 

 
 
Figura 34. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com a terceira pergunta vertical. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Figura 35. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com a quarta pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com a quinta pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Figura 37. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com a sexta pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 

 
 
 

Na figura 38 temos o resultado com o acerto ou erro da atividade proposta.  

 
 
Figura 38. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com o resultado de acertos. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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JQUIZ = Perguntas Objetivas – Nesta atividade, as perguntas possuem 5 

alternativas com apenas uma resposta correta, ao final de todas as perguntas 

obtêm-se o total de acerto das mesmas, conforme as figuras (39, 40, 41, 42, 43, 44 e 

45) 

 
Figura 39. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. JQUIZ-Perguntas Objetivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 

 
 
 
Figura 40. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Resultado certo da primeira pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Figura 41. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Segunda pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
Figura 42. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Resultado certo da segunda pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Figura 43. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Terceira pergunta. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 

 
 
 
Figura 44. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Terceira pergunta em detalhe. 

 
Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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Figura 45. Tela da ferramenta INVERT-ATIVIDADES. Com o resultado da terceira pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ferramenta INVERT-ATIVIDADES 
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8 AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE BIOLOGIA 

 

Este trabalho iniciou com o intuito auxiliar os Professores de Biologia, 

possibilitando integrar os conteúdos curriculares à tecnologia, utilizando-se de 

software educativos, para subsidiá-lo em sua pratica, pois em jornadas pedagógicas 

anteriores foram observados relatos de alguns profissionais sobre as dificuldades de 

trabalhar alguns conteúdos da área da biologia por serem extensos, complexos, e 

maçantes.  

Foram criadas 03 atividades correlacionadas nos programa: SCRATCH, 

SINTA e HOTPOTATOES abordando o assunto dos invertebrados, como filos 

anelídeos, moluscos e artrópodes. Para criação das atividades procuramos todo 

uma fundamentação teórica dentro das diretrizes e Bases Educacionais do ensino 

médio e sobre softwares educativos. O processo de criação intercorreu entre 

tentativas e testes num período de 02 meses, Após a criação proporcionamos aos 

professores a interação com as atividades através de oficinas em 03 encontros 

consecutivos. 

A aplicação ocorreu na 1ª Unidade Regional de Educação (1ª URE) de 

Bragança Pará, por ocasião da XV Jornada Pedagógica/2013, organizada por esta 

Unidade Educacional, os encontros aconteceram, na Escola Estadual Ensino 

Fundamental e Médio Profº. Bolívar Bordallo da Silva, envolvendo professores da 

área de Biologia, técnicos em Educação e a gestora do setor Pedagógico da 1ª 

Unidade Regional de Educação de Bragança. Durante o manuseio dos softwares, 

puderam analisar de forma critica as atividades aplicadas, através de questionário 

(apêndice A, apêndice B e apêndice C). 

A Interação foi satisfatória, pois quase a totalidade dos profissionais 

envolvidos na pesquisa demonstraram interesse pelas ferramentas apresentadas 

quer seja pela facilidade de manuseio dos recursos tecnológicos ou aos aspectos 

que norteiam para a aprendizagem significativa. Percebe-se também que a 

motivação pelo conhecimento científico e tecnológico já faz parte das metodologias 

usadas por muitos docentes em suas práticas educacionais, por meio de atividades 

em grupo ou individuais na escola ou extraclasse, procurando assim vencer os 

desafios que surgem em cada situação proposta no dia a dia escolar. 

As respostas aos questionários aplicados foram sistematizados em gráficos 

de barras para melhor análise. Pontuamos em categorias, sendo elas: 
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8.1 QUANTO A INSTIGAR A ATENÇÃO DO ALUNO 

 

A animação criada no SCRATCH denominada INVERTEBRADOS, obteve 

94% de aceitação dos avaliadores quanto a instigar a atenção dos alunos, enquanto 

6% dizem que a animação não possui essa característica, como mostra o grafico1 

 
Gráfico 1: As atividades INVERTEBRADOS, instiga a atenção?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Questionário referente as atividades INVERTEBRADOS-Elaboração própria. 

 

 

Na atividade criada no SINTA, a chave de identificação de invertebrados que 

diferencia as características dos filos anelídeos, moluscos e artrópodes, denominado 

INVERTSINTA obteve 92% de aceitação dos avaliadores, ratificando que ele instiga 

a atenção, enquanto 8% diz não saber/ou não se aplica. como mostra o grafico2 

 

Gráfico 2: As atividades INVERTSINTA, instiga a atenção?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Questionário referente as atividade INVERTSINTA-Elaboração própria. 

SIM NAO 

0% 

NAO SE APLICA 

92°/. 

0% 

NAO NAO SE APUCA 
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Quanto a atividade criada no HOTPOTATOES o banco de atividades INVERT-

ATIVIDADES foi aceito por 94% dos avaliadores e considerado como instigante da 

atenção dos discentes enquanto 6% afirmaram não saber/ou não se aplicar. como 

mostra o grafico3 

 

 

Gráfico 3: As atividades INVERT-ATIVIDADES Instiga a atenção?  

 

Fonte: Aplicação das atividades INVERT-ATIVIDADES-Elaboração própria. 

 

Como se pode observar, no que se refere a instigar a atenção dos alunos, as 

três atividades são avaliadas como positivas, indicando que neste aspecto não 

apresenta necessidade de reconstrução. 

 

 
8.2 QUANTO A FAVORECER A CONCENTRAÇÃO 

 
Quanto a capacidade de favorecer a concentração do aluno a atividade dos 

INVERTEBRADOS, 87,50% dos avaliadores consideram positivo este aspecto, 

enquanto 6,25% consideraram não ter essa característica e 6,25% não sabem 

responder ou consideraram não se aplica. como mostra o gráfico 04. 

 

NAO NAO SABE/NAO SE 
APLICA 
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Gráfico 04: As atividades “INVERTEBRADOS” favorecem a concentração?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: : Questionário referente as atividades INVERTEBRADOS-Elaboração própria.  
 
 
 

Para 77% dos educadores o INVERTSINTA favorece a concentração, 8% 

consideram que não e 15% disseram não saber ou não se aplica. como mostra o 

gráfico 05. 

 

 

Gráfico 05: As atividades INVERTSINTA, favorecem a concentração?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: : Questionário referente as atividades INVERTSINTA-Elaboração própria. 

 

 

 

Quanto ao Banco de atividades foram consideradas por 100% dos 

entrevistados favorecendo a concentração.  

 

 

87,50% 
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8% 
15% 

SIM NAO NAO SE APLICA 
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O bom desempenho escolar também está relacionado com o poder de 

concentração que o estudante demonstra para realizar determinadas atividades, 

ressalta-se que essa necessidade é pertinente a qualquer situação do seu cotidiano. 

Em análise aos gráficos apresentados sobre as atividades se favorecerem a 

concentração, nota-se que foi positivo a resposta dos participantes, visto que essa 

atitude facilita a aprendizagem e o deixa mais atento aos desafios impostos pela 

sociedade atual.  

 

8.3 QUANTO A POSSIBILIDADE DE SEREM DESENVOLVIDAS EM GRUPO 

 

No que se refere a pergunta desenvolvimento em grupo 87,50% dos 

avaliadores consideraram que INVERTEBRADOS propicia esta interatividade, 

enquanto 6,25% consideraram não ter essa característica e 6,25% não sabem 

responder ou consideraram não se aplica como mostra o gráfico 06.  

 
Gráfico 06: As atividades INVERTEBRADOS favorece o desenvolvimento em grupo? 

 
Fonte: : Questionário referente as atividades INVERTEBRADOS-Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

NAO NAO SE APLICA 



59 

A ferramenta INVERTSINTA foi avaliada por 85% dos avaliadores como apta 

a prática de desenvolvimento em grupo, 15% dizem não saber/ou não se aplica. 

Como mostra o gráfico 07. 

 

Gráfico 07: As atividades INVERSINTA favorece o desenvolvimento em grupo? 

 
Fonte: Questionário referente as atividades INVERTSINTA-Elaboração própria. 

 

 

Quanto ao BANCO DE ATIVIDADES a possibilidade de trabalhar em grupo foi 

identificada por 94% dos avaliadores, 6% disseram não saber/ou não se aplica. 

Como mostra o gráfico 08. 

 

 

Gráfico 08:  As atividades INVERT-ATIVIDADES favorece o desenvolvimento em grupo? 

 
Fonte: Questionário referente as atividades INVERT-ATIVIDADES-Elaboração própria. 
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Nos gráficos acima apresentamos resultados positivos para o 

desenvolvimento em grupo. Logo a aprendizagem significativa é considerada por 

muitos educadores como uma forma de interação principalmente quando faz 

referencia as atividades realizadas coletivamente, nota-se que essa prática é 

constante nas metodologias aplicadas atualmente e é relevante a necessidade de 

inserirem determinadas práxis, meios que despertem o interesse pelo conhecimento 

científico e tecnológico trazendo assim o educando para um contexto amplo 

promovendo a analise da realidade em que está inserido.  

 

8.4 QUANTO A CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA DO CONHECIMENTO 

 

A ferramenta INVERTEBRADOS foi considerada por 81,25% dos avaliadores 

apta a facilitar a construção compartilhada do conhecimento, embora 6,25% 

consideram que não e 12,50% não sabem/ou não se aplica como mostra o gráfico 

09. 

 

Gráfico 09: As atividades INVERTEBRADOS promovem a construção compartilhada do 
conhecimento? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Questionário referente as atividades INVERTEBRADOS-Elaboração própria.  

 

 

 

 

 

 

12,50% 
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Na atividade INVERTSINTA a construção compartilhada foi detectada por 

85% dos avaliadores enquanto 15% disseram não saber ou não se aplicar como 

mostra o gráfico 10. 

 

Gráfico 10: As atividades INVERSINTA promovem a construção compartilhada do 
conhecimento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:  Questionário referente as atividades INVERTESINTA-Elaboração própria.  

 

 

Quanto ao BANCO DE ATIVIDADES a construção compartilhada do 

conhecimento foi detectada por 80% dos docentes entrevistados, havendo 20% 

deles não saber/ou não se aplica como mostra o gráfico 11. 

 

Gráfico 11: - promove a construção compartilhada do conhecimento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Questionário referente as atividades INVERT-ATIVIDADES-Elaboração própria. 

 

 

85% 

SIM 

0% 

NAO 

15% 

NAO SE APUCA 

80% 

SIM 

0% 

NAO 

20% 

NAO SE APLICA 



62 

A escola assume o compromisso de minimizar a distância entre o ensino das 

ciências e as questões sociais, culturais e econômicas baseadas nas vivencias 

cotidianas de cada estudante. Mais em alguns aspectos ainda percebe-se pouco 

interesse por parte de alguns educadores em aprimorar seus conhecimentos frente 

às tecnologias que podem servir como ferramentas auxiliares no entendimento de 

conteúdos mais complexos.  

É notório esse contexto através do percentual negativo significativo 

demonstrado nesse gráfico sobre a construção compartilhada do conhecimento, 

atribui-se que os profissionais envolvidos na pesquisa, talvez não tenham entendido 

bem o sentido da construção compartilhada do conhecimento ou não se sentiram 

motivados em responder a partir de uma análise mais compreensiva sobre o assunto 

abordado. 

As desvantagens da aplicabilidade das ferramentas utilizadas estão 

vinculadas aos espaços físicos (sala de informática) que deixam a desejar pois na 

maioria dos dias letivos ficam com um número reduzido de máquinas em 

funcionamento, devido a falta de manutenção técnica, pois essa assistência é 

precária por parte da 1ª Unidade Regional de Educação deste município, a qual é 

responsável por esse apoio as escolas estaduais dessa regional. As dificuldades 

apresentadas ficam restritas a quantidade grande de estudantes por turma e número 

de equipamentos insuficiente ficando inviável proporcionar uma educação de 

qualidade. Ressalta-se que alguns educadores ultrapassam todos esses desafios e 

tentam despertar em sua classe o interesse pela construção de saberes 

independente de qual situação a escola se encontra.  

Ignorando a era digital, jamais conseguirá avançar na aprendizagem, pois 

tudo aponta para avanços significativos a todo o momento. A educação necessita 

estar inserida nesse contexto. As atividades mais motivadoras tornam-se positivas 

para despertar maior interesse à construção do conhecimento e fica mais envolvente 

quando esse assunto é algo que faz parte da vivencia do estudante ou este é foco 

de discussão, pesquisa ou tem repercussão nos meios de comunicação. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campo da Biologia atualmente tem destaque entre as ciências de ponta e 

os avanços científicos tecnológicos. Tendo em vista que se vive num mundo 

comandado pela ciência e pela tecnologia, é importante estar sempre atualizado 

para que possamos interagir com desenvoltura diante de tantas tecnologias que 

fazem parte de nosso dia-a-dia.  

É inegável a importância da educação na vida das pessoas. E com base nas 

respostas dos educadores a partir da discussão que nortearam o sucesso e a 

aceitação das ferramentas fica claro que um dos motivos de se ensinar Biologia é 

que ela pode contribuir para que o discente tenha mais interação com o mundo, 

sendo crítico, criativo e que possa exercer sua cidadania, contribuindo assim para 

uma sociedade mais promissora.  

Desse modo, o ensino de Biologia tem relevância para a vida de todo cidadão 

e as escolas têm a função de mediar esse conhecimento para que chegue a todas 

as pessoas. O ensino escolar precisa ter uma validade cultural que ajude cada 

indivíduo a ser de fato um cidadão. 

 

A escola precisa oferecer serviços de qualidade e um produto de qualidade 
de modo que os alunos que passem por ela ganhem melhores e mais 
efetivas condições de exercício da liberdade política e intelectual. É este o 
desafio que se põe à educação escolar neste final de século (LIBÂNEO, 
2007, p. 10).’ 

 

Considerando a problematização do ensino de Biologia em nosso município 

podemos afirmar que propor novas metodologias para uma educação com qualidade 

sempre terá boa aceitação, pois se confirma que a grande dificuldade perpassa pela 

carência de softwares que buscam auxiliar no aprimoramento dos mesmos.  

A criatividade e o interesse em querer fazer diferente se faz presente no 

cotidiano desses Docentes. E a educação de qualidade começa a florir a partir de 

pequenos gestos que movem o conhecimento e que tornam pessoas capazes de 

resolver problemas em qualquer circunstância de suas vidas. 

Portanto, a formação continuada, o anseio de melhorar suas estratégias, de 

conseguir a atenção dos estudantes e a espera por bons resultados esbarram 

muitas vezes em um sistema que exige muito, mas que ainda precisa aplicar melhor 

os recursos destinados à educação, fiscalizar mais e ter a educação como prioridade 
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num País riquíssimo de saberes, mas que é pouco explorado por falta de incentivos 

que contribuam na melhoria de equipamentos para as escolas, de valorização 

profissional e de grandes investimentos a esses estudantes que em um futuro bem 

próximo serão os novos governantes, mais com a referência de uma escola que deu 

suporte, autonomia e o preparou para enfrentar qualquer desafio, inclusive no 

mercado de trabalho, pois só assim a escola estará cumprindo seu papel de 

formadora de cidadãos aptos a governar com eficácia e respeito esta nação 

chamada Brasil.  
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APÊNDICE A – Questionário para os professores e Coordenadores 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO PARA AVALIAR AS ATIVIDADES INVERTEBRADOS, NOS 
SOFTWARE: SCRATCH. 
 

- QUESITOS A SEREM AVALIADOS: 

1 . Instiga a atenção? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

2. Favorece a concentração na sequência de ações? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

3. Apresenta atividades que possam ser desenvolvidas em grupo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

4. Permite construção compartilhada do conhecimento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 
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APÊNDICE B – Questionário para os professores e Coordenadores 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO PARA AVALIAR AS ATIVIDADES INVERTSINTA, CRIADA 
NO SOFTWARE: EXPERT SINTA. 
 

- QUESITOS A SEREM AVALIADOS: 

1. Instiga a atenção? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

2. Favorece a concentração na sequência de ações? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

3. Apresenta atividades que possam ser desenvolvidas em grupo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

4. Permite construção compartilhada do conhecimento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 
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APÊNDICE C – Questionário para os professores e Coordenadores 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 
CURSO DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO PARA AVALIAR AS ATIVIDADES INVERT-ATIVIDADES, 
CRIADA NO SOFTWARE: HOT POTATOES. 
 

- QUESITOS A SEREM AVALIADOS: 

1. Instiga a atenção? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

2. Favorece a concentração na sequência de ações? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

3. Apresenta atividades que possam ser desenvolvidas em grupo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

4. Permite construção compartilhada do conhecimento? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não se aplica/ou não sabe 

 

 

 


