
1 
 

 

 

OFICINA DIDÁTICA 
“Do Ovo ao Adulto”  

Uma experiência de integração na formação do professor 
 

 
 

• Esta oficina foi coordenada por: Márcia Helena Mendonça e Ruth Janice 
Guse Schadeck 

 
 

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 444.056 de brasileiras entre 10 e 19 

anos deram a luz em 2009. A cada ano, cerca de 20% das crianças nascidas são 

filhos e filhas de mães adolescentes, e ao que tudo indica essa taxa tende a crescer. 

Além disso, estudos indicaram um percentual de 42% de ocorrência de alguma 

doença sexualmente transmissível (DST) dentre gestantes de variadas faixas etárias. 

Esse conjunto de dados alarmantes instiga graduandos e docentes da UFPR, a 

refletir como o ensino da Biologia pode auxiliar na reversão desse quadro. E mais, 

sabendo da influência do nível e qualidade da escolaridade nestes resultados, qual 

seria o papel da escola? 
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Buscando contribuir na conscientização e diminuição de tais índices, foi 

realizada uma oficina didática organizada em 12 estações, as quais abordavam 

alguma vertente dos seguintes temas: anatomia dos aparelhos reprodutores; 

desenvolvimento embrionário; uso de drogas na gravidez; fisiologia humana; métodos 

preventivos e contraceptivos e transmissão de DST’s. Nesta organização tivemos o 

objetivo de oferecer informações e esclarecer as principais dúvidas sobre os assuntos. 

Toda a oficina contou com recursos audiovisuais como vídeos e mídias 

interativas em flash, modelos celulares e anatômicos interativos, banners, 

experimentos e observações microscópicas, entre outros. Sendo finalizada com a 

apresentação de uma peça teatral na qual estrelaram os próprios estudantes 

organizadores do evento. Procurou-se  abordar os temas de maneira dinâmica e 

interessante, alertando para os perigos e responsabilidades da prática sexual, 

principalmente na adolescência.   

A preparação do projeto permitiu a integração de alunos dos projetos: 

Programa de Institucional de Bolsas e Iniciação a docência (PIBID), Iniciação 

Científica (IC), Extensão e Licenciar, que aprenderam a trabalhar em grupos e a 

conviver com divergências de opiniões e entre as diversas modalidades de programas, 

desenvolvendo bastante a autonomia e a responsabilidade. Por fim, o resultado obtido 

trouxe a todos enorme realização.  
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Estação 1: GAMETOGÊNESE 
Você se lembra da semente da melancia? Da cegonha? E do 

mito do repolho? Afinal, de onde mesmo vêm os bebês? 
 

 
 
 Essa estação teve como objetivo explicar e mostrar a formação dos 

gametas femininos, os ovócitos II, e dos masculinos, os espermatozoides. Para tal, 

foram expostos modelos de células em biscuit representando as divisões celulares. Os 

dois tipos de divisões celulares – mitose e meiose – foram sucintamente explicados 

para tornar possível a compreensão da importância de uma divisão diferenciada para 

a formação dos gametas em contraste com a divisão realizada para a formação dos 

tecidos. Todas as fases envolvidas no processo da ovogênese e da espermatogênese 

foram apresentadas, destacando as principais diferenças entre a formação de 

gametas femininos e masculinos. 

 Para que os alunos pudessem visualizar os tecidos reais, foram 

disponibilizados dois microscópios, um com uma lâmina de ovário e o outro com uma 

lâmina de testículo para que os estudantes pudessem observar estruturas 

relacionadas com a produção e liberação dos gametas. Também foi disponibilizado um 

notebook contendo uma animação interativa sobre o aparelho reprodutor feminino.

 Os alunos demonstraram interesse na estação, apresentando dúvidas e 

algumas vezes, principalmente os mais novos, dificuldades na compreensão por se 

tratar de um conteúdo novo para eles.  
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Com relação à animação os alunos também se mostraram interessados, tendo 

uma maior adesão do público feminino. O envolvimento dos mesmos foi  muito grande 

e toda a navegação no artefato virtual demonstrou ser muito fácil e intuitiva.  Esta  

bordagem se apresentou  muito   produtiva  para ensino  destes conteúdos  e dentro 

do contexto ficou evidente  a seu valor didático/pedagógico.  

 

Estação 2: PREVENÇÃO E 
GRAVIDEZ PRECOCE 

Ai! Tô grávida! Este é um risco real! Como prevenir-se? E 
como evitar as DST’s? 

 

 

Essa estação apresentou e discutiu com os adolescentes presentes os 

métodos contraceptivos mais indicados essa fase da vida: a pílula anticoncepcional e 

a camisinha, que juntas previnem tanto a gravidez como as DST’s (lembrando que 

somente a camisinha é capaz de previnir DSTs). Foram apresentados também outros 

métodos que evitam a gravidez, mas que não são recomendados para os jovens, 

como métodos cirúrgicos (laqueadura e vasectomia) e o DIU (Dispositivo Intra-Uterino) 

que é indicado para mulheres mais maduras. 
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A gravidez na adolescência é um assunto de muita importância atualmente, 

pois a idade média com a qual os jovens têm sua primeira relação  

 

sexual vem diminuindo nos últimos anos. Uma vez que muitos adolescentes 

não possuem a maturidade necessária para tanto e muitas vezes estão despreparados 

para as consequências de uma gravidez indesejada, a disseminação de informações 

que ajudem a evitá-la se torna ainda mais necessária. 

De acordo com as reações observadas nos alunos, o impacto nos estudantes 

foi bastante positivo, pois eles puderam tirar suas dúvidas em relação ao uso dos 

métodos contraceptivos além de obter um bom aproveitamento das informações 

contidas nesta estação. 

 

Estação 3: CÉLULA ANIMAL 

Todos os seres vivos são formados por células. Mas como 
funciona este pequeno universo? 
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A Estação da célula animal foi muito atrativa e de grande valor pedagógico. 

Primeiramente, a maioria dos alunos prestou atenção na apresentação oral e nos 

dados do pôster e no momento em que tiveram contato com o material virtual sua 

atenção voltou-se totalmente ao computador, no qual foi possível perceber o interesse 

pelo “novo”.  

O fato dos alunos terem a possibilidade de interagirem com o material virtual 

nos computadores chamou muito a atenção dos mesmos. A partir de então se pode 

verificar um aumento no interesse pelo assunto e pelo aprendizado. 

Outro fator relevante foi os comentários vindos dos alunos. Sem que fosse preciso 

fazer questionamento aos estudantes, os mesmos avaliaram e simultaneamente 

falaram sua opinião em relação ao artefato virtual. O comentário mais relevante foi que 

os próprios alunos acreditam que o aprendizado e desempenho escolar seria melhor 

se as aulas tivessem este tipo de apresentação em vez de textos longos e cansativos. 

Também falaram que o ensino que tiveram através de leitura de textos e 

reprodução de imagens das células e suas estruturas tornavam-se cansativo e 

desmotivador. Além disso, elogiaram a aparência atrativa das animações e 

ressaltaram que gostariam de ter este material disponível para auxílio nos estudos 

dentro e fora da escola.  

Em relação à utilização do artefato virtual pelos alunos, foi possível perceber 

que os estudantes não tiveram nenhuma dificuldade no decorrer da apresentação. Os 

botões utilizados e a forma como foram dispostos ficaram didáticos e práticos. 
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Estação 4: ANATOMIA 
Qual a organização dos órgãos nos sistemas? E qual a 

relação entre os sistemas?...Descubra como funciona o corpo 

humano. 

 

 
 

Esta estação teve como objetivo permitir a exploração do corpo humano, a 

localização e morfologia dos órgãos e o funcionamento dos sistemas fisiológicos. Para 

tanto, foram disponibilizados modelos anatômicos e banners ilustrativos, permitindo a 

visualização e o contato com as estruturas. Entender a anatomia nos permite conhecer 

melhor o funcionamento do nosso corpo, com seus potenciais e limitações, o que 

eleva o autocuidado e a preservação.  

Para realização da apresentação, foram utilizados os seguintes recursos 

didáticos: Um modelo de torso humano masculino e outro feminino com os órgãos 

removíveis, um modelo de útero gravídico, um banner sobre a anatomia do Aparelho 

Reprodutor Masculino, um banner sobre a anatomia do Aparelho Reprodutor 

Feminino. 
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Estação 5: CICLO MENSTRUAL 
Cólica, hormônios, formação do ovócito e a bendita 

menstruação. Toda menina, mulher e até os rapazes já ouviram 
esses termos, mas...Como é o ciclo menstrual? 

 

 
 
Para a abordagem do Ciclo Menstrual Feminino foram utilizados banners que 

descreviam toda a fisiologia deste processo complexo do organismo humano, 

apresentando a sequência dos hormônios envolvidos no processo de forma objetiva, 

desde sua origem a sua atuação no ciclo. 

Para promover uma maior interação, foi elaborada uma maquete em forma de 

círculo que mostrava as seis etapas do sistema, e que podia ser manuseada pelas 

crianças, eles giravam o disco e iam acompanhando todo o desenrolar de um ciclo 

menstrual feminino, desde as modificações no útero e ovários até curiosidades sobre 

as mudanças no comportamento feminino, contando sempre, com a instrução e o 

auxilio dos monitores da estação. 

Junto ao disco havia um notebook com duas animações interativas, uma sobre 

o aparelho reprodutor feminino em geral e outra sobre o ciclo menstrual propriamente 

dito, no qual o aluno podia navegar pelos órgãos ou fases do ciclo. 

 

Estação 6: FECUNDAÇÃO 
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União das células gaméticas, feminina e masculina, para o 
possível desenvolvimento do organismo. Peraí! até aí todo mundo 

já sabe...Mas e como ocorre a fecundação nos sapos? E o que 
acontece para que se formem gêmeos? 

 
 
Nesta estação apresentamos uma maquete com o sistema reprodutor feminino 

feito em biscuit e isopor, na qual o centro possuía “caminhos” que os alunos poderiam 

trilhar, guiando um pequeno espermatozoide, também em biscuit, em direção ao 

ovócito nas tubas uterinas. Nesta parte da apresentação, procuramos demonstrar 

como ocorre a fecundação interna, a que ocorre nos humanos, onde e como ocorre 

essa fecundação. Além disso, integramos também, aspectos do ciclo menstrual, 

formação do embrião e como ocorre a formação de gêmeos.  

Após, com o auxílio de um modelo de ovócito em bola de isopor e biscuit, 

mostramos o que ocorria com o gameta feminino após a penetração do 

espermatozoide. Para isso, levamos dois sapos de pelúcia, e explicamos como ocorre 

a cópula nesses animais e que tanto a fecundação como o desenvolvimento dos ovos 

ocorre externamente ao corpo da fêmea, para dar a noção aos alunos das mais 

variadas formas de desenvolvimento e tipos de fecundação. 

 

Estação 7: DIFERENCIAÇÃO 
CELULAR E DROGAS NA GRAVIDEZ 
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Durante a gravidez toda gestante precisa fazer o pré-natal e 
cuidar bastante da saúde. Certo? Por quê? E quando a mãe fuma, 

consome álcool, ou drogas durante a gestação? O que acontece com 
a criança? 

 

 
 
 
Esta etapa da oficina tinha como principal objetivo esclarecer como o uso de 

drogas, lícitas e ilícitas, afeta os primeiros estágios da gravidez e a diferenciação 

celular do organismo. Contava com cinco modelos esquemáticos, entre eles: células 

diferenciadas (neurônio, células do intestino, tecido sanguíneo e macrófago) e células 

indiferenciadas, a explicação sobre o tema ocorreu de maneira bastante clara e 

elucidativa.  

Para que houvesse uma visão mais realista dos modelos esquemáticos, foi 

utilizado um microscópio de luz com uma lâmina de tecido sanguíneo, parte da 

estação pela qual os alunos ficaram bastante interessados e intrigados.  

Para facilitar a compreensão, e consequente análise do aprendizado dos 

alunos, foram realizados também jogos de pergunta e resposta. 
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Estação 8: ÓRGÃOS E SISTEMAS 

 
Células se organizam em tecidos...Tecidos se organizam em 

órgãos...Órgãos se organizam em sistemas...E agora? 
 

 
 

 

Na estação Órgãos e Sistemas o funcionamento do corpo humano foi o 

foco principal. Maquetes, banners, artefatos virtuais e modelos didáticos foram 

utilizados para mostrar como funcionam os principais sistemas que compõem 

nosso organismo. Os modelos utilizados foram confeccionados pelos próprios 

membros da equipe de maneira que possibilitou a interação. E, além disso, 

alguns poderiam ser manuseados pelos alunos para que eles mesmos 

fizessem o sistema funcionar. Por exemplo, para a representação do Sistema 

Nervoso, um par de baterias, sob um cérebro de papel machê, alimentava um 

par de fios que ligavam a uma lâmpada (acoplada a um olho de massa biscuit), 

simulando a visão, e a um cooler, simulando os pulmões. Com representações 

atrativas e interativas, como esta, foram exibidos também os sistemas 

Digestório, Respiratório, Excretor e Circulatório. 
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Para demonstração também foram fabricados análogos dos sistemas 

bastante didáticos e funcionais, como: esquema de fios elétricos para 

representação de sistema nervoso; esquema de ductos para representação do 

sistema digestório; esquema de pequenas mangueiras e frascos, além de 

banner, para representação do sistema circulatório; animação com menus, 

para demonstração do sistema digestório; esquema de garrafa PET e bexigas 

para representação do sistema respiratório; modelo anatômico de torso para 

localização e integração dos sistemas; alguns modelos foram produzidos em 

papel machê e massa de biscuit. 
 

Estação 9: DROGAS 

Será que substâncias como o álcool e o cigarro são menos 

nocivas já que são drogas lícitas? Será que uma droga só possui 

efeitos prejudiciais? Quais as drogas mais consumidas entre os 

adolescentes? 
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A estação sobre drogas teve como objetivo informar aos estudantes 

sobre efeitos das drogas, citar aspectos negativos e positivos das drogas, 

conscientizar sobre a dependência gerada pelo uso, abordar alguns mitos 

sobre o álcool e comparar pulmão de um fumante com um pulmão de um não 

fumante. As drogas mais utilizadas no ensino fundamental e médio da rede 

pública de Curitiba são: álcool, tabaco, maconha, solventes e inalantes. Um 

jogo de cartas foi feito para que os estudantes associassem cada droga com 

seus principais efeitos, o que pode revelar suas dúvidas e leva-los à reflexão. 

Os jovens observaram em imagens as diferenças entre os pulmões (de 

fumante e de não fumante) e em um microscópio puderam ver uma lâmina de 

pulmão de fumante. 

  Para promover a interação foram utilizados os seguintes recursos 

didáticos: jogo de cartas em cartolina para associar drogas e seus efeitos; 

notebook para abordar mitos sobre o álcool; microscópio para mostrar a lâmina 

com pulmão de fumante. 
 

Estação 10: DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS 

(DST’s) 
Mantenha seus amigos por perto...e seus inimigos mais perto 

ainda. Esse ditado é o que move os estudos sobre DST’s, afinal, 

quando as conhecemos, podemos lidar melhor com elas.  E por que 

não uma conversa descontraída sobre o assunto? 
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A estação sobre DSTs foi idealizada para ser composta por jogos e 

dinâmicas, porém se mostrou mais eficiente como um espaço aberto para um 

bate papo técnico, porém recheado de informalidade. Voltado à sexualidade e 

às doenças de transmissão sexual, buscamos deixar o participante à vontade 

para questionar sem ser julgado ou hostilizado por isso. Apresentada por um 

estudante homem e uma mulher, aqueles que se sentiam constrangidos em 

conversar com alguém do sexo oposto tiveram a possibilidade de “escapar” 

disso. É importante frisar que a escolha de com quem conversar fica a critério 

dos participantes, e não dos organizadores do bate papo. A procura e o retorno 

dos participantes se mostram bastante positivos, o que torna a experiência 

ainda mais gratificante para nós. 
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Estação 11: MICRO-ORGANISMOS 
DO BEM 

 
Germes: bactérias, fungos e seus amigos. Quando criança você 
aprendeu que precisava lavar as mãos antes das refeições. Isso 

porque a ingestão de germes faz mal, certo? Mas será que todos os 
micro-organismos são prejudiciais? 

 

 
 
 

 Esta estação teve como objetivo demonstrar a importância dos micro-

organismos para os seres humanos, tanto em seus aspectos positivos como 

negativos. Para demonstrar os aspectos positivos, foi realizado um experimento de 

fermentação por leveduras e a explicação de como estes seres influenciam o dia a dia 

da vida humana. Para dinamizar o processo da fermentação, foi feita uma 

demonstração paralela com fermento químico. Os aspectos negativos que a 

microbiota pode causar, no entanto, também foram salientados. Com isso, a estação 

abordou a correta lavagem das mãos, através de um experimento com tinta 

fosforescente diluída em água que, ao ficar impregnada em regiões da mão que não 

foram corretamente lavadas, era visualizada facilmente com luz negra.  

Para a realização deste estágio da oficina foram utilizados: Lâmpada de luz 

negra, banners sobre micro-organismos do bem e probióticos, tinta fosforescente, 
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fermento biológico, fermento químico, vinagre, sacarose, recipiente com bexiga, água 

e sabão e as devidas mãos de nossos alunos voluntários. 
 

Estação 12: DOENÇAS EM GERAL 
 

Mas, são só as famosas DST’s (doenças sexualmente 
transmissíveis) que importam quando falamos de saúde do corpo? 

 

 
 

A estação Doenças teve por objeto apresentar algumas das doenças mais 

prevalentes no dia-a-dia, como gripe, dengue, verminoses, pediculose, dentre outras. 

De forma breve, foram discutidas as características, seus mecanismos e as suas 

formas de prevenção. Utilizando imagens, lâminas parasitológicas, dentre outros 

artifícios, cada doença foi apresentada de forma sucinta e direta, visando alertar sobre 

os impactos e consequências negativas que tais patologias podem trazer. 

Para apoiar a apresentação foram utilizados alguns recursos didáticos, como: 

Notebook com Boneco interativo – aplicativo no qual partes do corpo humano são 

mapeadas com as doenças mais prevalentes de tal região; Um microscópio para 

visualização de lâmina com ovos de parasitas; Lupa e lâmina com o inseto piolho e 

Jogo contendo imagens embaralhadas de várias doenças e de seus respectivos 

métodos de prevenção, as quais eram rearranjadas durante a estação. 
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ESTAÇÃO 13: CÉLULA 
EUCARIONTE E PROCARIONTE 

 
Toda célula possui núcleo? E como ocorre a organização 

daquelas, como as bactérias? 
 

   

  
 Esta estação teve como objetivo introduzir o conhecimento da 

estrutura dos diferentes tipos de células correlacionando a suas 

funcionalidades dentro do organismo. Utilizando uma linguagem mais 

interativa, a partir de modelos em grande escala das células, filmagem de 

células vivas e microscópio, buscamos prender a atenção dos alunos 

demostrando a importância das células para a constituição da vida, bem como 
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evidenciar a relevância deste conhecimento para compreensão de seus 

próprios corpos. 

Para tornar a apresentação mais diversificada utilizaram-se também o 

vídeo de um paramécio que permitia observar uma célula em vida. E um 

microscópio com uma lâmina de pele grossa para que os alunos pudessem 

interagir com um material que também está presente nos seus corpos, além de 

um tablet com a mesma imagem do microscópio para que todos pudessem 

compreender o que estava representado. 
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