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“É nossa responsabilidade cuidar da 

saúde do corpo e do planeta como 

também ensinar o amor entre os homens 

e o respeito a todos os seres vivos.” 

(Dalai Lama)  



 
 

 
 

RESUMO 

 

No Brasil existem inúmeras Unidades de Conservação Ambiental (UCs) que abrigam 
uma enorme biodiversidade, sendo então, excelentes fontes de pesquisa disponíveis 

para estudos científicos de todos os níveis, como também como para o seu ensino. 
O presente trabalho de pesquisa buscou saber se existem pontos de intersecção 

entre o conteúdo proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o 
Ensino Médio, através dos livros didáticos que aderiram ao Plano Nacional do Livro 
Didático (PNLD) e as unidades de conservação, como também se é possível 

promover esta inserção no Ensino Médio. Como modelo de estudo foram escolhidas 
quatro turmas de 2ª série do ensino médio do Liceu de Baturité Domingos Sávio e a 

Área de Proteção Ambiental (APA) de Baturité. A APA de Baturité possui uma rica 
cobertura vegetal, correlacionada com a Mata Atlântica e Floresta Amazônica, que 
abriga uma diversidade faunística exclusiva, com vários casos de endemismo, sendo 

assim uma rica fonte de pesquisa na área de Biologia e outras ciências. Por outro 
lado, os conteúdos propostos para as 2as.séries abordam o estudo da biodiversidade 

existente no planeta. Este trabalho buscou integrar e contextualizar esses conteúdos 
com a biodiversidade existente na APA de Baturité, permitindo ao aluno conhecer e 
valorizar a sua própria realidade. Para atingir esse objetivo fez-se necessário a 

aplicação de diversas atividades práticas e teóricas. Pode-se ainda aplicar, antes e 
depois, os conhecimentos teóricos de sistemática, classificação e morfologia dos 

seres vivos observados e/ou registrados através de fotografias e relatos dos guias, 
professores e alunos. Nenhum conteúdo referente as Unidades de Conservação, 
Legislação Ambiental e Conservação foi encontrado nas principais coleções de livros 

didáticos que aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático do Ensino Médio, 
mesmo existindo nos PCNs para o Ensino Médio abertura para a inserção desse 

conteúdo. Os resultados observados neste trabalho confirmam que o conteúdo, seja 
teórico ou prático, quando apresentado de forma contextualizada têm mais fácil 
compreensão e apreensão pelos alunos. Ainda mostram que uma aula de campo na 

APA de Baturité, ou em qualquer outra UC, é uma excelente ferramenta didática de 
apoio ao ensino de Biologia no Ensino Médio, além de ser uma importante estratégia 

para a sensibilização dos alunos que vivem inseridos no entorno de qualquer outra 
UC, para a necessidade de preservação e sustentabilidade daquele lugar. Reitera-
se, dessa forma, a importância de inserir esses conhecimentos sobre essas UCs no 

Conteúdo Programático do ensino de Biologia nas 2as.séries do Ensino Médio, 
principalmente em escolas próximas a UCs. 

 
Palavras-chave: Unidades de Conservação Ambiental. Biodiversidade. 

Contextualização. Parâmetros Curriculares. Ensino Médio. APA de Baturité. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In Brazil there are numerous environmental conservation units that harbor a huge 
biodiversity, being so, excellent sources of research available for scientific studies of 

all levels, as well as for its teaching. The present research sought to know if there are 
any points of intersection between the content proposed by national curriculum 
Parameters for high school through the textbooks that joined the National Plan of the 

Textbook (PNLD) and conservation units, as well as whether it is possible to promote 
this integration in high school. As a model of study were chosen four classes of 

second grade of high school of Lyceum of Baturité Dominic Savio and the 
Environmental protection area (APA) of Baturité. The APA of Baturité has a rich 
vegetation cover, correlated with the Atlantic forest and Amazon rainforest, home to a 

unique fauna diversity, with several instances of endemism, therefore a rich source of 
research in the area of biology and other sciences. On the other hand, the proposed 
content for the 2nd s. series deal with the study of biodiversity on the planet. This 

study sought to integrate and contextualize these contents with the existing 
biodiversity in the APA of Baturité, allowing the student to know and to value their 

own reality. To achieve this goal was necessary the implementation of various 
practical and theoretical activities. You can still apply, before and after, the theoretical 
knowledge of systematics, morphology and classification of living things observed 

and/or recorded through photographs and reports from the guides, teachers and 
students. No content for the protected areas, Environmental and conservation 

Legislation was found in major collections of textbooks that joined the National 
Program of high school Textbook, even existing in the National Curriculum for high 
school opening for insertion of this content. The results observed in this work 

confirms that the content, whether theoretical or practical, when presented in a 
contextualized is easier understanding and apprehension by the students. Still show 

that a field class in the APA of Baturité, or in any other UC, is an excellent teaching 
tool to support the teaching of Biology in high school, in addition to being an 
important strategy to raise awareness of the students who live in surroundings of any 

other UC, for the need for preservation and sustainability of that place. Reiterates, 
therefore, the importance of inserting these knowledge about these in the Syllabus of 

biology teaching in the second series of high school in nearby schools to UC 's. 
 
Keywords: Conservation Units. Biodiversity. Contextualization. Curricular 

Parameters. High School. APA of Baturité. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país rico em recursos naturais, e para preservá-los, o 

Governo Federal criou as Unidades de Conservação Ambiental (UCs). Atualmente, 

existem 886 Unidades de Conservação Ambiental que abrigam uma grande 

biodiversidade, proporcionando condições ideais para o ensino e para estudos 

científicos de todos os níveis (SNUC/MMA, 2013). 

Na região do Estado do Ceará denominada de Maciço de Baturité 

encontra-se uma Área de Proteção Ambiental, a APA da Serra Baturité, composta 

pelos municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Caridade, Guaramiranga, 

Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção (SEMACE/CE, 1992) (Figura 1). 

 
Figura 1 – Mapa da Região do Maciço de Baturité. 

 
Fonte: Google imagens. 

 
Cerca de vinte anos após a criação da APA da Serra de Baturité, muitos 

questionamentos ainda são levantados tendo em vista a preservação da 

biodiversidade existente na região, bem como a necessidade de uma melhor 

atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização e manejo dos recursos naturais. 

Conforme Araújo et al. (2006), esta APA é um lugar de muita suscetibilidade 

ambiental, tendo em vista, principalmente, a ocupação humana e as relações dessas 
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populações com esse ambiente. Os mesmos autores também comentam que entre 

as diversas estratégias recomendadas para a conservação da diversidade biológica 

nas Unidades de Conservação (UCs), encontra-se a educação ambiental, 

destacando a fragilidade desses ecossistemas.  

O Município de Baturité pode ser considerado a entrada dessa Unidade 

de Conservação, mantendo direta ou indiretamente, fortes ligações ambientais, 

financeiras e sociais com essa área (Figura 2). No entanto, assim como a maioria 

das pessoas, poucos alunos do Ensino Médio do Liceu de Baturité conhecem ou 

valorizam este patrimônio natural. Muitos até nasceram e moram em áreas 

abrigadas pela APA de Baturité, mas não mantém vínculos afetivos que a valorizem.  

 

Figura 2 – Município de Baturité, zona urbana, e vista do Liceu de Baturité 
Domingos Sávio (seta vermelha). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

Na fotografia da cidade de Baturité (Figura 2), é possível ver a zona 

urbana, ao fundo, na parte alta, o Liceu de Baturité Domingos Sávio, mas 

principalmente percebe-se a grande degradação ambiental realizada pela 

interferência humana visto que as montanhas perderam a sua vegetação nativa para 

os plantios de milho, feijão e capim. 

A Biologia é uma ciência que estuda os seres vivos, bem como a 

intrínseca teia de relações que existe entre eles e deles com o ambiente em que 

vivem. Cada vez mais as pessoas percebem que a Biologia faz parte das suas 
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vidas, seja pela simples curiosidade e admiração, seja pela necessidade em 

conhecer melhor a natureza, na tentativa de amenizar as agressões ambientais que 

põe em risco à vida de muitas espécies, inclusive a espécie humana. 

A integração destas áreas com o ensino curricular do ensino médio, além 

de melhorar consideravelmente o aprendizado de Biologia, através de experiências 

“in loco”, poderá ainda resgatar estes laços e melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. 

 
A abordagem do ensino de ciências, dando ênfase a importância do valor e 
da conservação da biodiversidade do local de vivência, interligando este 

conhecimento ao cotidiano das pessoas e dos estudantes da região, pode 
proporcionar um aprendizado mais prazeroso, e ainda tornar-se um dos 
grandes aliados na proteção e conservação de uma área de proteção 

ambiental (BORGES; LIMA., 2007, p. 167). 

 

Segundo Xavier (2007, p. 365), “abordagem do ensino de ciências dever 

ser algo intimamente ligado ao cotidiano das pessoas”. 

Marandino, Selles e Ferreira (2009) afirma que “o conteúdo de Biologia 

vem sendo repassada de forma desvinculada dos fatos do dia-a-dia dos alunos, 

mesmo sabendo-se que a Biologia contextualizada desenvolve a capacidade de 

compreender melhor o conteúdo programático em estudo”. 

O atual ensino da Biologia no Brasil constitui um desafio para os 

educadores da área. Seu conteúdo e sua metodologia são voltados quase que 

exclusivamente para a preparação do aluno para os exames vestibulares em 

detrimento das finalidades atribuídas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para o 

Ensino Médio, capítulo II, seção IV, artigo 35. São elas: 

 
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina.  

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM, 2000, p.20),  
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O ensino da Biologia deve possibilitar a participação dos alunos nos 
debates contemporâneos que exigem conhecimento biológico e contribuir 
para a formação do indivíduo com um sólido conhecimento de Biologia e 

com raciocínio crítico, tendo assim capacidade para opinar sobre temas 
polêmicos e atuais, como por exemplo, preservação e sustentabilidade do 
planeta, os cuidados com o corpo quanto à sexualidade, o uso de 

transgênicos, a clonagem, uso de embriões para retirada de células troncos, 
entre outros.  

 
Para isso, o currículo escolar deve estruturar-se de maneira a viabilizar o 
domínio do conhecimento científico sistematizado na educação formal em 

sua relação com o cotidiano, demonstrando as possibilidades dos 
conhecimentos apreendidos em situações diferenciadas da vida, sendo o 
professor o mediador desse processo (PCNEM, 2000, p. 20). 

 

A inserção curricular do estudo de uma Área de Proteção Ambiental, 

nesse caso, a APA de Baturité, permite contextualizar um conhecimento científico, 

tornando o ensino mais prazeroso, além de aguçar a curiosidade científica. 

 
Nessa construção curricular, a escola deve criar condições para que o aluno 

possa conhecer os fundamentos básicos da investigação científica, 
reconhecer a ciência como uma atividade humana em constante 
transformação, fruto da conjunção de fatores históricos,  sociais, políticos, 

econômicos, culturais, religiosos e tecnológicos, além de compreender os 
impactos do desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade e no 
ambiente (PCNEM, 2000, p. 20). 

 
Trata-se, portanto, de capacitar o educando para interpretar fatos e 

fenômenos, naturais ou não, sob a óptica da ciência, para que possa desenvolver 

uma visão crítica que lhe permita tomar decisões usando sua instrução nessa área 

de conhecimento. 

Existe então, uma grande necessidade de uma nova estrutura de 

aprendizagem que não inclua apenas o livro e o quadro negro, rompendo com o uso 

exclusivo da oralidade e do impresso. É possível então, reinventarmos outras 

modalidades de mediação do conhecimento, utilizando-se da maior diversidade de 

recursos pedagógicos existentes na escola ou fora dela. 

 
O conhecimento de forma contextualizada, além de prazeroso, 
aguça a curiosidade, aumentando a vontade de saber e conhecer 
mais, facilitando a apreensão das informações e transformando as 

pessoas em agentes ativos na melhoria da qualidade de vida 
(XAVIER, 2007, p. 365). 

 

 

 



17 
 

1.1 Delimitação do Problema 

 

Normalmente observa-se que falta aos alunos oriundos do Ensino 

Fundamental um conhecimento prévio de Biologia que facilite o aprendizado no 

Ensino Médio. Alia-se a este fato uma grande falta de interesse dos mesmos, em 

recuperar essas deficiências. Entre as maiores dificuldades de aprendizagem do 

Ensino de Biologia, encontra-se a falta de contextualização dos conteúdos 

estudados (BORGES; LIMA, 2007). 

O Brasil é um país com muitas riquezas naturais, entre elas florestas 

esplêndidas abrigando uma mega biodiversidade, sendo portanto, excelentes fontes 

de estudo e pesquisa.  

O país vem realizando uma política pública de conservação ambiental 

deste patrimônio, no entanto não associa estas árduas tarefas ao ensino, à fonte 

básica de formação do cidadão. 

O Liceu de Baturité Domingos Sávio é uma Escola de Ensino Médio que 

localiza-se à entrada da APA de Baturité, porém, mesmo que parte da área do 

Município encontre-se dentro da APA, os alunos dessa escola não valorizam esse 

patrimônio natural tão próximo e presente na vida dos mesmos. 

 

1.2 Hipóteses 

a) Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio abrem 

espaço para uma inserção das Unidades de Conservação Ambiental ao 

conteúdo programático do ensino médio. 

b) A inserção desse conhecimento ao conteúdo programático do Ensino 

Médio pode possibilitar uma maior valorização dos patrimônios naturais 

existentes no país, contribuindo potencialmente para o ensino? 

c) É possível existir integração curricular entre o ensino de Biologia para 

as 2ªs. séries do Ensino Médio e as Unidades de Conservação? 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Promover a inserção curricular da Área de Proteção Ambiental da Serra 

de Baturité no ensino de Biologia para a 2ª série do Ensino Médio. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

a) Resgatar as informações contidas nos livros textos do ensino médio 

estadual sobre as questões de conservação e legislação das unidades de 

conservação; 

b) Inserir o conhecimento da biodiversidade da região protegida pela APA 

de Baturité nas aulas teóricas e práticas de campo e de laboratório; 

c) Contextualizar e diversificar as metodologias das aulas práticas no 

ensino de Biologia do ensino médio para melhorar o ensino-

aprendizagem; 

d) Catalogar e produzir um material didático que tenha relação com o 

conteúdo programático contextualizado a partir da biodiversidade da 

região; 

e)  Produzir um “Guia Para uma Aula de Campo”. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 O Ensino de Biologia 

 

O atual Ensino Médio no Brasil, orienta-se a partir das normatizações 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9.394/96) seguido das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) 

(MEC, 2000), as quais intencionam a renovação da Concepção preparatória do 

Ensino Médio atribuindo-lhe novos objetivos. Definidas novas funções para essa 

etapa da escolarização – prosseguimento de estudos, preparação básica para o 

trabalho e a cidadania e o aprimoramento do (a) educando(a) como pessoa humana. 

– segue-se com a produção dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM).  

Contudo, a força da legislação não foi suficiente para efetivação dos 

princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização 

pedagógica e curricular das unidades escolares, conforme preconizadas em seus 

documentos de referência.  

Para Nunes (2002, p. 11) uma questão se impõe:  

 
As mudanças curriculares do cotidiano das escolas são justificadas em 
nome da criatividade dos outros, isto é, dos sistemas estaduais, das escolas 
e dos professores dos quais se esperam múltiplos arranjos institucionais e 

currículos inovadores. Assim trata de uma educação isenta de controles 
cartoriais, mas não viabiliza os meios de operacionalização, observadas as 
condições em que se encontram muitas das escolas. 

 
Sacristán (2000, p. 36) reforça o pensamento de Nunes (2002) quando 

afirma que: 

 
O currículo cumpre funções que expressam um projeto de cultura e 
socialização através de seus conteúdos, formatos e práticas, nas quais se 
sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, social e 

escolar, por isso mesmo, está carregado de valores e pressupostos que é 
preciso decifrar. 

 

Dentre os pressupostos que permeiam o currículo do Ensino Médio, 

destaca-se a grande interferência do vestibular.  
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Piletti (2002, p. 48) ressalta que “o ensino superior interfere 

indevidamente com seus processos de ingresso-vestibular, perturbando seu 

funcionamento autônomo”. 

 
Por sua vez, a concepção de currículo defendida nos PCN+ é de que esse 
sirva de instrumentação para a cidadania democrática, e para tal deve 
contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem que capacitem o ser 

humano para a realização de atividades nos três domínios da ação humana: 
a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva, 
visando à integração de homens e mulheres no tríplice universo das 

relações políticas, do trabalho e da simbolização subjetiva (Piletti, 2002, p.  
6). 

 

3.1.1 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Biologia 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), a LDB/96, ao 

considerar o Ensino Médio como  última e complementar etapa da Educação Básica, 

e a Resolução CNE/98, ao instituir as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, que organizam as áreas de conhecimento e orientam a educação à 

promoção de valores como a sensibilidade e a solidariedade, atributos da cidadania, 

apontam de que forma o aprendizado de Ciências e de Matemática, já iniciado no 

Ensino Fundamental, deve encontrar complementação e aprofundamento no Ensino 

Médio.  

Nessa nova etapa, em que já se pode contar com uma maior maturidade do 
aluno, os objetivos educacionais podem passar a ter maior ambição 
formativa, tanto em termos da natureza das informações tratadas, dos 

procedimentos e atitudes envolvidas, como em termos das habilidades, 
competências e dos valores desenvolvidos (PCNEM, 2000, p. 10). 

 

O estudante da escola de nível médio, por conta da sua maturidade, já 

tem condições de compreender melhor, os seus direitos e deveres conjuntamente 

com o aprendizado curricular, uma vez que o mesmo encontra-se nesse instante, 

mais integrado à vida comunitária ou em grupo. 

 
Os objetivos do Ensino Médio em cada área do conhecimento devem 
envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos 
práticos, contextualizados, que respondam às necessidades da vida 

contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e 
abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo 
(PCNEM, 2000, p. 10). 

 
Cada ciência particular possui um código intrínseco, uma lógica interna, 
métodos próprios de investigação, que se expressam nas teorias, nos 

modelos construídos para interpretar os fenômenos que se propõe a 
explicar. Apropriar-se desses códigos, dos conceitos e métodos 
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relacionados a cada uma das ciências, compreender a relação entre 

ciência, tecnologia e sociedade, significa ampliar as possibilidades de 
compreensão e participação efetiva nesse mundo (PCNEM, Ciências da 
Natureza e Suas Tecnologias, 2000, p. 14). 

  
A Biologia é uma ciência que estuda o fenômeno da vida em todas as 

suas manifestações, sendo um conjunto de processos organizados e integrados, a 

nível celular, individual ou populacional ao seu meio. Um ser vivo é resultado das 

interações do mesmo com o ambiente e com os demais seres. Todas as formas de 

vida estão sujeitas à transformações ao longo do tempo, num determinado espaço 

ou ambiente também suscetível à transformações. 

 
A decisão sobre o quê e como ensinar em Biologia, no Ensino Médio, não 
se deve estabelecer como uma lista de tópicos em detrimento de outra, por 

manutenção tradicional, ou por inovação arbitrária, mas sim de forma a 
promover, no que compete à Biologia, os objetivos educacionais, 
estabelecidos pela CNE/98 para a área de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias e em parte já enunciados na parte geral 
desse texto. Dentre esses objetivos, há aspectos da Biologia que têm a ver 
com a construção de uma visão de mundo, outros práticos e instrumentais 

para a ação e, ainda aqueles, que permitem a formação de conceitos, a 
avaliação e a tomada de posição cidadã (PCNEM, Ciências da Natureza e 
Suas Tecnologias, 2000, p. 14). 

 
Torna-se imprescindível fazer com que os alunos tenham uma visão de 

mundo, onde possam compreender que a vida constitui-se num processo de várias 

interações entre muitos elementos. Deve ser compreendido também que todas as 

teorias existentes em Biologia, bem como nas demais ciências, foram construídas ao 

longo dos anos, dentro de realidades sociais e culturais, em detrimento da possível 

“articulação mecânica” do conhecimento, facilitando a sua compreensão através da 

memorização da designação e função desses conceitos num “encaixe automático”. 

Uma grande parte de todo o conhecimento biológico pode ser tratado de 

forma contextualizada e interdisciplinar, de forma combinada, sem esquecer a 

construção histórica dos mesmos.  

 
Mais do que fornecer informações, é fundamental que o ensino de Biologia 
se volte ao desenvolvimento de competências que permitam ao aluno lidar 
com as informações, compreendê-las, elaborá-las, refutá-las, quando for o 

caso, enfim compreender o mundo e nele agir com autonomia, fazendo uso 
dos conhecimentos adquiridos da Biologia e da tecnologia (PCNEM, 
Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, 2000, p. 9). 

 
O desenvolvimento de tais competências se inicia na escola fundamental, 
mas não se restringe a ela. Cada um desses níveis de escolaridade tem 

características próprias, configura momentos particulares de vida, de 
desenvolvimento dos estudantes, mas guarda em comum o fato de envolver 
pessoas, desenvolvendo capacidades e potencialidades que lhes permitam 
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o exercício pleno da cidadania, nesses mesmos momentos (PCNEM, 2000, 

p. 20). 

 
É preciso, portanto, selecionar conteúdos e escolher metodologias 

coerentes com nossas intenções educativas. Essas intenções estão expressas nos 

objetivos gerais da área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e 

também naqueles específicos da disciplina de Biologia. 

Na Tabela 1 é possível observar competências e habilidades básicas, que 

devem ser desenvolvidas no Ensino de Biologia para o Ensino Médio. 

 

Tabela 1 – Competências e habilidades a serem desenvolvidas no Ensino Médio de 
Biologia. 
Competência e Habilidade 
Representação e 

comunicação 
 

- Descrever processos e características do ambiente ou de seres vivos, 

observados em microscópio ou a olho nu. 

- Perceber e utilizar os códigos intrínsecos da Biologia. 

- Apresentar suposições e hipóteses acerca dos fenômenos biológicos em 
estudo. 

- Apresentar, de forma organizada, o conhecimento biológico apreendido, 
através de textos, desenhos, esquemas, gráficos, tabelas, maquetes, e outras 
formas. 

- Conhecer diferentes formas de obter informações (observação, experimento, 

leitura de texto e imagem, entrevista), selecionando aquelas pertinentes ao tema 
biológico em estudo. 

- Expressar dúvidas, ideias e conclusões acerca dos fenômenos biológicos.  

Investigação e 

compreensão 

- Relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias em Biologia, elaborando 

conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. 

- Utilizar critérios científicos para realizar classificações de animais e vegetais.  

- Relacionar os diversos conteúdos conceituais de Biologia (lógica interna) na 
compreensão de fenômenos. 

- Estabelecer relações entre parte e todo de um fenômeno ou processo 
biológico. 

- Selecionar e utilizar metodologias científicas adequadas para a resolução de 

problemas, fazendo uso, quando for o caso, de tratamento estatístico na análise 
de dados coletados. 

- Formular questões, diagnósticos e propor soluções para problemas 
apresentados, utilizando elementos da Biologia. 

- Utilizar noções e conceitos da Biologia em novas situações de aprendizado 

(existencial ou escolar). 

- Relacionar o conhecimento das diversas disciplinas para o entendimento de 
fatos ou processos biológicos (lógica externa). 

Contextualização 
sociocultural 

 

- Reconhecer a Biologia como um fazer humano e, portanto, histórico, fruto da 
conjunção de fatores sociais, políticos, econômicos, culturais, religiosos e 

tecnológicos. 

- Identificar a interferência de aspectos místicos e culturais nos conhecimentos 
do senso comum relacionados a aspectos biológicos. 

- Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações 
intencionais por ele produzidas no seu ambiente. 

- Julgar ações de intervenção, identificando aquelas que visam à preservação e 

à implementação da saúde individual, coletiva e do ambiente.  

- Identificar as relações entre o conhecimento científico e o desenvolvimento 
tecnológico, considerando a preservação da vida, as condições de vida e as 
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concepções de desenvolvimento sustentável. 

Fonte: PCNEM, 2000. 

3.1.1.1 As Matrizes Curriculares para o Ensino Médio 

 

A Secretaria de Educação do Estado do Ceará tendo em vista a melhoria 

da qualidade do processo de ensino e aprendizagem e dos procedimentos de 

avaliação no Ensino Médio, realizou uma discussão no ano de 2009, envolvendo 

professores da rede estadual de ensino e técnicos desta Secretaria, contando ainda 

com a participação e supervisão de professores consultores das diferentes 

universidades cearenses. Dessa discussão foi gerado um material textual de 

orientação curricular através das Matrizes Curriculares para o Ensino Médio. 

 
Ao propor uma nova organização curricular para o Ensino Médio, em seus 

principais elementos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (DCNEM) determinam a construção do currículo, através de uma 
base nacional comum, na qual a organização desse currículo deve priorizar 

o desenvolvimento das competências e habilidades básicas (SEDUC/CE, 
2009, p. 5). 

 

De acordo com a SEDUC/CE (2009, p. 5): 

 
É nessa perspectiva que as Matrizes Curriculares do Ensino Médio foram 
concebidas no Estado do Ceará, com a intenção de direcionar uma 
organização do currículo, constituída por competências/habilidades,  de 

forma a orientar às escolas da rede pública. 

 
Assim, a Secretaria da Educação, através da Coordenadoria de 

Desenvolvimento da Escola (CDESC), ao encaminhar à escola as Matrizes 

Curriculares, como parte integrante da Coleção Escola Aprendente.  

 
Não é um documento pronto e acabado, mas um instrumento norteador em 

termos de contribuição ao trabalho pedagógico na sala de aula e, com a 
certeza, de que os professores as tornarão realidade no que se refere ao 
componente curricular de sua disciplina (SEDUC/CE, 2009, p. 5). 

 
 

 

3.1.1.2 A Matriz Curricular de Biologia 

 
A matriz curricular de Biologia definida para o 2ª. série de Ensino 

Médio(nosso objeto de estudo), tendo em vista as competências e habilidades a 

serem desenvolvidas no Ensino Médio (Tabela 1), é a seguinte (Tabela 2): 
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Tabela 2 -Matriz Curricular de Biologia para a 2ª. série do Ensino Médio. 
Bimestre Conteúdo 

1º Bimestre Sistemática e Classificação dos Seres Vivos. 
 

Os Reinos 

 

- O vírus. 
-Reino Monera. 
- Reino Protoctista. 

2º Bimestre Os Reinos - Reino Fungi. 
- Reino Metaphyta(Briófitas, Pteridófitas, 
Gimnospermas e Angiospermas). 

3º Bimestre Os Reinos - Reino Metazoa: Poríferos, Cnidários, 
Platelmintos, Nematelmintos, Anelídeos e 
Moluscos. 

4º Bimestre Os Reinos - Reino Metazoa: Artrópodes, Equinodermas e 
Cordados. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

3.1.2 Temas Estruturadores do Ensino de Biologia 

 
Podemos considerar que as principais áreas de interesse da Biologia 

contemporânea se voltam para compreender como a vida (e aqui se inclui a vida 

humana) se organiza, estabelece interações, se reproduz e evolui desde sua origem 

e se transforma, não apenas em decorrência de processos naturais, mas também, 

devido à intervenção humana e ao emprego de tecnologias. Como trazer essas 

temáticas para a sala de aula de tal forma que representem conjuntos de situações 

que podem ser vivenciadas, analisadas, reinventadas, problematizadas e 

interpretadas? Como lidar com a Biologia contemporânea na escola de maneira que 

esse conhecimento faça diferença na vida de todos os estudantes, 

independentemente do caminho profissional que vão seguir, de suas aptidões ou 

preferências intelectuais? 

Como já foi visto, não há um caminho único. O exercício que propõe-se 

tem por referencial as principais áreas de interesse da Biologia, sintetizadas em seis 

temas estruturadores (PCNEM/Biologia): 

 
a) B1. Interação entre os seres vivos; 

b) B2. Qualidade de vida das populações humanas; 

c) B3. Identidade dos seres vivos; 

d) B4. Diversidade da vida; 

e) B5. Transmissão da vida, ética e manipulação gênica; 

f) B6. Origens e evolução da vida. 
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Esses seis temas não reinventam os campos conceituais da Biologia, mas 

representam agrupamentos desses campos, de modo a destacar os aspectos 

essenciais sobre a vida e a vida humana que vão ser trabalhados por meio dos 

conhecimentos científicos referenciados na prática. 

Assim, no primeiro tema, com o apoio das ciências ambientais, as 

situações vividas pelos os alunos vão lhes permitir compreender como os sistemas 

vivos funcionam, as relações que estabelecem, e se instrumentalizar para participar 

dos debates relativos às questões ambientais.  

No segundo tema, a ênfase recai sobre a vida humana e, graças às 

ciências ambientais, sociais e da vida, como a fisiologia, a zoologia, a microbiologia, 

os alunos poderão, nas situações de aprendizagem, aprofundar seu entendimento 

sobre as condições de vida e saúde da população e se preparar para uma ação de 

intervenção solidária que vise à transformação dessas condições.  

No terceiro tema, orientados pelos conhecimentos da citologia, genética, 

bioquímica e por conhecimentos tecnológicos, os alunos poderão, em situações 

práticas, perceber que todas as formas de vida são reconhecidas pela sua 

organização celular, evidência de sua origem única. Esses conhecimentos são 

fundamentais para que possam se situar e se posicionar no debate contemporâneo 

sobre as tecnologias de manipulações da vida.  

No quarto tema, com auxílio da zoologia, da botânica e das ciências 

ambientais, os alunos poderão entender como a vida se diversificou a partir de uma 

origem comum e dimensionar os problemas relativos à biodiversidade.  

No quinto e sexto temas, a citologia, a genética, a evolução, mas também 

a zoologia, a fisiologia e a botânica vão dar referências aos alunos para que 

analisem questões que acompanham a história da humanidade, como a origem da 

vida, da vida humana e seu futuro no planeta, até questões mais recentes 

envolvendo, por exemplo, a clonagem e a decifração do genoma humano. 

 

3.1.3 A Contextualização do Ensino 

 

As ciências devem ser abordadas, tendo em vista o cotidiano dos nossos 

estudantes, essa conexão quando feita de forma embasada e bem planejada, 

afastará o “vilão” do desinteresse da sala de aula, dando espaço para um 
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aprendizado empolgante. Daí também a necessidade de que em muitos momentos 

haja interação com outras áreas do conhecimento.  

Freitas e Magalhães (2003, p. 33) consideram que “as áreas de 

conservação, além de proporcionarem uma visão contemplativa para os visitantes 

observadores, exercem múltiplas funções ambientais para determinado 

ecossistema”.  

Segundo resoluções da UNESCO e PNUMA (Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente) de 1977, a Educação Ambiental é conceituada como 

uma ferramenta que deve ser dirigida aos mais diversos grupos de coletividade, de 

acordo com suas necessidades e seus interesses, para que sensibilize a opinião 

desses grupos com relação aos problemas ambientais através de modificações nas 

atitudes, de novos conhecimentos e critérios (ROCHA, 2000).  

Inúmeras atividades podem ser realizadas antes, durante e depois de 

uma visita a uma área de conservação. Antes da visita deve-se conhecer um pouco 

da área a ser visitada através de referências bibliográficas pertinente ao local. Esse 

conhecimento prévio deverá enriquecer a aula de campo durante a visitação através 

figura do “mateiro” e do biólogo. Nessa ocasião podem e devem ser utilizadas as 

mídias digitais tais como filmadoras, máquinas fotográficas e gravadores. Após os 

registros realizados em campo, o material coletado pode ser utilizado em atividades 

na sala de aula e aulas práticas de laboratório. Nas atividades de sala de aula o uso 

da informática pode ser um aliado na identificação e catalogação das espécies 

encontradas, dando-se aí o emprego da Sistemática e Taxonomia. Nas aulas 

práticas de laboratório poderão ser realizadas práticas que vão desde a confecção 

de exsicatas, diferenciação entre mono e dicotiledôneas através das sementes 

encontradas até o estudo microscópio do material coletado. 

Preocupados em organizar o grande número de espécies existentes no 

planeta, os cientistas criaram alguns métodos. A Sistemática é a ciência que estuda 

a diversidade biológica. A taxonomia é um ramo da sistemática que tem a função de 

catalogar, classificar e nomear a grande biodiversidade existente no planeta.  

As tentativas de classificação dos seres vivos, remota desde cerca de 400 

a.C. na Antiga Grécia, mas foi o naturalista e botânico sueco Karl Von Linné (1707-

1778) (PAPAVERO, 1994), também conhecido por Carolus Linnaeus, forma 

latinizada do seu nome ou Lineu em português, que criou o primeiro sistema natural 

de classificação. Esse sistema levava em conta principalmente os aspectos 
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anatômicos e fisiológicos de cada espécie. O atual sistema de classificação 

biológica, pós- Darwin, leva em conta principalmente o parentesco evolutivo entre as 

espécies a partir de um ancestral comum. Ainda como desde os tempos de Lineu, os 

seres vivos são classificados dentro de várias categorias taxonômicas. A espécie é a 

base do sistema de classificação, seguido pelo gênero, a família, a ordem, a classe, 

o filo e o reino. 

Em 1735, Lineu criou também o sistema binominal, pelo qual atribui dois 

nomes a cada espécie. O primeiro refere-se ao gênero e inicia-se com letra 

maiúscula, o segundo refere-se à espécie. Ambos são escritos em latim e também 

deverão ser escritos em negrito e itálico. 

 
3.2 A Conservação Ambiental 

 

Os recursos naturais são de uma grande importância na preservação da 

vida no planeta para todas as espécies, inclusive a espécie humana que vêm aí um 

potencial de uso e sustento para as pessoas que residem nestas áreas e que delas 

retiram o seu sustento e o de suas famílias, na maioria, agricultores. 

 
Os recursos naturais oferecem um potencial de uso e a sustentabilidade 
está na dependência das formas de uso e do ambiente onde estão 
inseridos. As relações entre as propriedades do solo, as características 

climáticas, a topografia, a composição e a estrutura das comunidades 
biológicas e o potencial regenerativo da vegetação nativa, contribuem e/ou 
determinam a maior ou menor susceptibilidade de um ambiente à perda de 

diversidade biológica e à degradação do solo e dos recursos hídricos. 
(OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007, p. 355). 

 

Observa-se que nos últimos anos essa diversidade biológica vem sendo 

ameaçada pela intervenção do homem nesses ecossistemas. A suscetibilidade de 

um ambiente, combinado a fatores sociais, entre outros o aumento da população 

humana e o consequente aumento pressão sobre os recursos naturais (solo, água, 

vegetação), vem agravando o quadro de degradação deste, na maioria dos casos de 

forma irreversível. 

 Além do desmatamento para a exploração agrícola, a retirada da lenha 

para o uso doméstico e para o plantio de diversas culturas são obtidos a partir da 

mata nativa. Como resultado de toda essa evolução exploratória, a cobertura vegetal 

está sendo reduzida a fragmentos cada vez menores e mais distantes entre si. 

Para Mantovani (2007), a fragmentação de habitats naturais e o tamanho 

e forma desses fragmentos e a distância entre eles acarretam na diminuição do 
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tamanho de várias populações de plantas e de animais, consideradas hoje as 

causas principais de extinção de espécies e a maior ameaça à biodiversidade. 

 
É necessária que a população humana tenha flexibilidade, sensibilidade e 
percepção do ambiente. Uma visão holística dos impactos das formas de 

uso e ocupação dos recursos naturais é uma meta importante para a 
sustentabilidade ambiental e a manutenção da população humana na Terra 
(ARAÚJO et al., 2007, p. 355). 

 
Segundo Meffe e Carrol (1994, p. 6), “o campo de ação da conservação 

biológica é uma respostada comunidade científica a crise atual da biodiversidade”.  

 Foi uma forma que a comunidade científica encontrou para preservar a 

biodiversidade do nosso país. 

 
Aplica os princípios de ecologia, biogeografia, genética das populações, 
economia, sociologia, antropologia, filosofia e outras bases disciplinares 

teóricas, para a manutenção da diversidade biológica no mundo. Há três 
princípios que norteiam a conservação biológica: a evolução, o mundo 
ecológico e a presença humana que também precisa ser incluída nos 

planos de conservação (CARROL & MEFFE, 1994, p. 7). 

 
A manutenção de áreas protegidas sem quaisquer ações de monitoramento, 

dadas às condições gerais de interferências humanas em algumas regiões, 
pode trazer resultados negativos à conservação biológica, sendo necessário 
o estabelecimento de “planos de manejo” à atenuação de seus efeitos  

(CARROL & MEFFE, 1994, p. 8). 

 

Viederman, Meffe e Carrol (1994, p. 8) caracterizam bem essas ações ao 

exporem que:  

 
As ações de conservação fazem parte, em geral, de políticas públicas onde 
algumas instituições são relevantes ao estabelecimento das políticas 

desenvolvidas, como: as instituições educacionais, os governos, as 
organizações não governamentais, o comércio, os consumidores, as  
instituições legais, instituições religiosas e a mídia. 

 
Essas ações precisam ser então planejadas e elaboradas com a devida 

participação da sociedade civil organizada, minimizando assim a possibilidade de 

erros.  

Santos (2004, p. 7) afirma que “o planejamento ambiental somente se 

completará se tiver a participação pública em diversos momentos do seu processo”. 

Para Carrol e Meffe (1994, p. 7), os cinco princípios que norteiam o 

manejo à conservação são: 

 

i) Processos ecológicos críticos precisam ser mantidos; 
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ii) Metas e objetivos precisam ser estabelecidos a partir deum 

conhecimento profundo das propriedades ecológicas dos sistemas; 
iii) Ameaças externas precisam ser minimizadas e benefícios externos 

precisam ser maximizados; 

iv) Processos evolutivos precisam ser conservados; 
v) O manejo precisa ser adaptado e minimamente intrusivo. 

 
Ao afirmarmos que os seres humanos constituem o centro e a razão de ser 
de todo processo de desenvolvimento, significa defender também um estilo 
de desenvolvimento sustentável na redução da pobreza e das 

desigualdades sociais. Esta interpretação refere-se a um paradigma de 
desenvolvimento que tem por norte uma nova ética, na qual os objetivos 
econômicos do progresso estão subordinados às leis de funcionamento dos 

sistemas naturais e aos critérios de respeito à dignidade humana e de 
melhoria da qualidade da vida das pessoas. (GUIMARÃES, 2001, p. 9). 

 

O fortalecimento dos programas escolares de educação ambiental, 

encontra-se entre as linhas de ação recomendadas para a conservação da 

biodiversidade no país. 

 
Neste sentido, a educação ambiental tem se tornado cada vez mais 
importante, como um meio de buscar apoio e participação dos diversos 

segmentos da sociedade para a conservação e a melhoria da qualidade de 
vida, uma vez que propicia ampliação dos conhecimentos, a mudança de 
valores e o aperfeiçoamento de habilidades, que juntos podem fazer com 

que os homens assumam comportamentos e atitudes que estejam em 
harmonia com o meio ambiente (PADUA; TABANEZ,1997, p. 196). 

 

3.3 As Unidades de Conservação 

 

Com o intuito de preservar ambientes do patrimônio natural e cultural do 

Brasil, foi criada no ano 2000 a Lei Nacional N° 9.985.  Conforme essa lei, a União, 

os estados e os municípios podem criar novas Unidades de Conservação. No Brasil, 

essas unidades são definidas como áreas que possuem características naturais 

relevantes e cujo ecossistema necessita de proteção e conservação. 

Para o Ministério do Meio Ambiente, a criação de áreas protegidas no 

país tem sido uma ferramenta importante para atingir metas de programas globais 

resultantes de conferências ambientais, como a redução das emissões de 

desmatamento, combate às mudanças climáticas e proteção da biodiversidade. 

Conforme destacou a diretora de mudanças climáticas do Ministério do 

Meio Ambiente, Karen Suassuna, “além de possuir uma legislação específica para 

lidar com o aquecimento global, o Brasil também desenvolve projetos de referência 

para a preservação das florestas, como o Programa de Áreas Protegidas da 

Amazônia (APA)”. 
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O especialista em Direito Ambiental, como Marcel Fantin já vê avanços na 
questão das áreas protegidas no Brasil. Ele aponta que houve um 
crescimento significativo de unidades de conservação nas últimas décadas, 

seguido de constantes atividades da pesquisa científica nessas áreas além 
de criar-se um padrão de gestão. Por outro lado, a maioria das unidades de 
conservação ainda não possui regularização fundiária, plano de manejo, 

vigilância adequada e visitação regular. (PORTAL DO GOVERNO) 

 

 De acordo com levantamento feito em 2013 pelo Ministério do Meio 

Ambiente, o Brasil possui 886 unidades de conservação. Elas estão divididas entre 

unidades de conservação integral (destinadas à preservação da natureza) e de uso 

sustentável, que visam promover e assegurar o uso direto e sustentável dos 

recursos (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Distribuiçãoe abrangência das Unidades de Conservação no Brasil por categoria de manejo. 

Fonte: CNUC/MMA, 2013. 

Categoria 

Esfera 

Federal Estadual Municipal Total 

No. Unid. Km
2 

No. Unid. Km
2 

No. Unid. Km
2 

No. 

Unid 

Km
2 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 31 68.073 63 47.723 1 9 95 115.805 

Monumento Natural 3 443 27 881 6 30 36 1.354 

Parque Nacional 68 252.226 188 94.113 77 188 333 346.527 

Refúgio de Vida Silvestre 7 2.018 21 1.691 1 22 29 3.731 

Reserva Biológica 30 39.047 22 13.503 3 56 55 52.606 

Total 139 361.807 321 157.911 88 305 548 520.023 

Uso Sustentável 

Floresta Nacional 65 164.229 38 136.025 0 0 103 300.254 

Reserva Extrativista 59 123.329 28 20.205 0 0 87 143.535 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 1 644 27 115.825 3 146 31 116.615 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de Proteção Ambiental 32 99.999 184 334.582 49 6.298 265 440.879 

Área de Relevante Interesse Ecológico 16 448 25 445 6 27 47 920 

RPPN 574 4.728 106 259 1 0 681 4.987 

Total 747 393.378 408 607.341 59 6.471 1.214 1.007.190 

Total Geral 886 755.185 729 765.252 147 6.776 1.762 1.527.213 
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De acordo com os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, dentre os biomas 

brasileiros, a Amazônia detém a maior área protegida com 17% de área em 

unidades de conservação federais. Além disso, possui as maiores unidades em 

extensão do País e a ocupação humana menos densa entre os biomas. A Caatinga, 

os Pampas, a Mata Atlântica e o Pantanal apresentam em torno de 1% de suas 

áreas protegidas. Para o Cerrado, esse percentual sobe para 2,2% de suas áreas 

protegidas. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), que apresenta 

um cadastro disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente pelo site 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs, é o conjunto de 

Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e municipais. É composto por 

12 (doze) categorias, cujos objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de 

proteção e usos permitidos: aquelas que precisam de maiores cuidados, pela sua 

fragilidade e particularidades são denominadas de Unidades de Proteção Integral, 

enquanto as que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas ao 

mesmo tempo são denominadas Unidades de Uso Sustentável. 

Especificando melhor as categorias das UCs dentro das Unidades de 

Proteção Integral e de Uso Sustentável, existem:  

a) Unidades de Proteção Integral (unidades onde não deve haver a 

interferência humana): 

- Estação Ecológica (EE): área destinada à preservação da natureza 

e à realização de pesquisas científicas, podendo ser visitadas apenas 

com o objetivo educacional; 

- Reserva Biológica (RB): área destinada à preservação da 

diversidade biológica, na qual são realizadas medidas de recuperação 

dos ecossistemas alterados para recuperar o equilíbrio natural e 

preservar a diversidade biológica, podendo ser visitadas apenas com o 

objetivo educacional; 

- Parque Nacional (PARNA): área destinada à preservação dos 

ecossistemas naturais e sítios de beleza cênica. O parque é a 

categoria que possibilita uma maior interação entre o visitante e a 

natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
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educativas e de interpretação ambiental, além de permitir a realização 

de pesquisas científicas; 

- Monumento Natural (MNAT): área destinada à preservação de 

lugares singulares, raros e de grande beleza cênica, permitindo 

diversas atividades de visitação. Essa categoria de UC pode ser 

constituída de áreas particulares, desde que as atividades realizadas 

nessas áreas sejam compatíveis com os objetivos da UC; 

- Refúgio da Vida Silvestre (RVS): área destinada à proteção de 

ambientes naturais, no qual se objetiva assegurar condições para a 

existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e 

da fauna. Permite diversas atividades de visitação e a existência de 

áreas particulares, assim como no monumento natural. 

b) Unidades de Uso Sustentável (unidades que podem ser utilizadas 

de forma sustentável e conservadas ao mesmo tempo): 

- Área de Proteção Ambiental (APA): área dotada de atributos 

naturais, estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o 

bem-estar das populações humanas. Geralmente, é uma área extensa, 

com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo 

de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. É constituída por terras públicas e privadas; 

- Área de Relevante Interesse Ecológico (ÁRIE): área com o objetivo 

de preservar os ecossistemas naturais de importância regional ou local. 

Geralmente, é uma área de pequena extensão, com pouca ou 

nenhuma ocupação humana e com características naturais singulares. 

É constituída por terras públicas e privadas; 

- Floresta Nacional (FLONA): área com cobertura florestal onde 

predominam espécies nativas, visando o uso sustentável e 

diversificado dos recursos florestais e a pesquisa científica. É admitida 

a permanência de populações tradicionais que a habitam desde sua 

criação; 

- Reserva Extrativista (RE): área natural utilizada por populações 

extrativistas tradicionais onde exercem suas atividades baseadas no 

extrativismo, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 
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pequeno porte, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais 

existentes. Permite visitação pública e pesquisa científica; 

- Reserva de Fauna (RF): área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas; adequadas para estudos 

técnicos-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos 

faunísticos; 

- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS):  área natural 

onde vivem populações tradicionais que se baseiam em sistemas 

sustentáveis de exploração de recursos naturais. Permite visitação 

pública e pesquisa científica; 

- Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN):  área privada 

com o objetivo de conservar a diversidade biológica, permitida a 

pesquisa científica e a visitação turística, recreativa e educacional. É 

criada por iniciativa do proprietário, que pode ser apoiado por órgãos 

integrantes do SNUC na gestão da UC. 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi concebido 

de forma a potencializar o papel das Unidades de Conservação, de modo que sejam 

planejadas e administradas de forma integrada com as demais, assegurando que 

amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats 

e ecossistemas estejam adequadamente representados no território nacional e nas 

águas jurisdicionais. Para isso, o SNUC é gerido pelas três esferas de governo 

(federal,estadual e municipal).Além disso, a visão estratégica que o SNUC oferece 

aos tomadores de decisão possibilita que as UC’s, além de conservar os 

ecossistemas e a biodiversidade, gerem renda, emprego, desenvolvimento e 

propiciem uma efetiva melhora na qualidade de vida das populações locais e do 

Brasil como um todo. 

As unidades de conservação ambiental são espaços geralmente 

formados por áreas contínuas, institucionalizados com os seguintes objetivos 

estipulados pelo SNUC (MMA, 2013): 

 

a) Contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e 

dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

b) Proteger as espécies ameaçadas de extinção; 
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c) Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

d) Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

e) Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 

f) Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica; 

g) Proteger as características relevantes de natureza geológica, 

morfológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica 

e cultural; 

h) Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

i) Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 

j) Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

k) Favorecer condições e promover a educação e a interpretação 

ambiental e a recreação em contato com a natureza;  

l) Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de 

populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e 

sua cultura e promovendo-as social e economicamente. 

 
O Estado do Ceará apresenta atualmente 72 unidades de conservação 

(Tabela 4), das quais 12 são da esfera federal, 26 da esfera estadual, 12 da esfera 

municipal e 22 particulares. 

 

3.3.1 Unidades de Conservação no Estado do Ceará 

 

 Realizando levantamento pela categoria de manejo, no Ceará existem 

dois Parques Nacionais, quatro Parques Estaduais, quatro Parques Municipais, vinte 

e quatro APAS (sendo que quatro são da esfera federal, treze são da esfera 

estadual e sete são da esfera municipal), duas florestas nacionais, duas reservas 

extrativistas, três estações ecológicas (duas da esfera federal e uma da esfera 

estadual), seis Monumentos Naturais, uma Área de Interesse Ecológico, dezesseis 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural e seis Reservas Ecológicas 

Particulares. 
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Tabela 4–Distribuição e abrangência das Unidades de Conservação no Estado do Ceará por categoria de manejo.  
Tipo Categoria de Manejo Esfera Unidade de Conservação 

(nome e área em hectares) 

Proteção Integral Estação Ecológica Federal Açude Castanhão (12.579,2) 

Aiuaba (11.525,3) 

Estadual Pecém (956,04) 

Monumento Natural Estadual Falésias de Beberibe (31,3) 

Monólitos de Quixadá (16.635,59) 

Ponta da Santa Cruz (área não informada) 

Sítio Cana Brava (área não informada) 

Riacho do Meio (área não informada) 

Cachoeira do Rio Babateira (não informada) 

Parque Nacional Federal 
 

Jericoacoara (8.416,1) 

Ubajara (6.288) 

Parque Estadual Estadual P. Botânico Caucaia (190,00) 

Rio Cocó (1.155,20) 

Pedra da Risca do Meio – Marinho (3.320,00) 

Carnaúbas – V. do Ceará (10.005,00) 

Parque Municipal (*) 
(categoria não prevista no SNUC) 

Municipal Lagoa da Fazenda-Sobral (19,00) 

Timbaúbas – J. do Norte (634,50) 

Lagoa da Maraponga – Fortaleza (31,00) 

Acaraú (área não informada) 

Reserva Ecológica Particular Particular Jandaíra – Trairi (54,53) 

Lagoa da Sapiranga – Fortaleza (54,76) 

Mata Fresca – Meruoca (107,90) 

Sítio Olho D’água – Baturité (383,34) 

Fazenda Santa Rosa – S. Quitéria (280,00) 

Fazenda Cacimba Nova – S. Quitéria (670,00) 

    

Continua 
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Tabela 4: Distribuição e abrangência das Unidades de Conservação no Estado do Ceará por categoria de manejo. (continuação) 
Tipo Categoria de Manejo Esfera Unidade de Conservação 

(nome e área em hectares) 

Uso Sustentável Área de Proteção Ambiental Federal Chapada do Araripe (Total: 1.063.000,00 – Ceará: 532.236,17) 

Delta do Parnaíba (Total: 313.800,00 – Ceará: 20.904,76) 

Serra da Ibiapaba (Total: 1.592.550,00 – Ceará: 346.401,11) 

Serra da Meruoca (293,61) 
  Estadual Bica do Ipu (3.484,66) 

Dunas da Lagoinha (523,49) 

Dunas de Paracuru (3.909,60) 

Estuário do Rio Ceará (2.744,89) 

Estuário do Rio Curu (881,94) 

Estuário do Rio Mundaú (1.596,37) 

Lagamar do Cauípe (1.884,46) 

Lagoa de Jijoca (3.995,61) 

Lagoa do Uruaú (2.672,58) 

Pecém (122,79) 

Rio Pacoti (2.914,93) 

Serra da Aratanha (6.448,29) 

Serra de Baturité (32.690,00) 
 Floresta Nacional Federal Chapada do Araripe (38.493,00) 

Sobral (598,00) 
 Reserva Extrativista Federal Batoque (601,05) 

Prainha do Canto Verde (298,06) 

 Jardim Botânico (*) Municipal São Gonçalo (19,80) 
 Área de Interesse Ecológico Estadual Enclave M. Atlântica-Fortaleza (57,35) 
    

Continua 
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Tabela 4: Distribuição e abrangência das Unidades de Conservação no Estado do Ceará por categoria de manejo. (continuação) 
Tipo Categoria de Manejo Esfera Unidade de Conservação 

(nome e área em hectares) 

Uso Sustentável Reserva Particular do Patrimônio 
Natural 

Particular 
 

Monte Alegre – Pacatuba (263,17) 
Paulino Velôso Camêlo – Tianguá (120,19) 
Mãe de Lua – Itapagé (764,08) 

Serra da Pacavira – Pacoti (33,56) 
Sítio Palmeiras - Baturité (75,47) 
Elias Andrade – G. Sampaio (200,00) 

Ambientalista Francy Nunes-G. Sampaio (200,00) 
Arajara Park-Barbalha (27,81) 
Chanceler E. Queiroz – Guaiuba (129,61) 

Fazenda Sabiaquara e Nazário – Amontada (50,00) 
Fazenda Não Me Deixes (300,00) 
Fazenda O. D’água do Uruçu – Parambu (2.610) 

Rio Bonito – Quixeramobim (441,00) 
Serra das Almas I – Crateús (4.749,58) 
Serra das Almas II – Crateús (494,50) 

Sítio Ameixas/ Poço Velho – Itapipoca (464,33) 

    

Fonte: SEMACE/CE. Categoria não prevista no SNUC.
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3.3.2 A Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité 

 

A Área de Proteção Ambiental (APA) de Baturité é uma destas unidades 

de conservação, de responsabilidade estadual. Localiza-se no Maciço de Baturité, 

abrangendo uma área com 32.690,00 hectares nos municípios de Aratuba, Baturité, 

Capistrano, Caridade, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção. Foi 

criada pelo Decreto Nº 27.290, de 15 de dezembro 2003 de autoria do Governo do 

Estado do Ceará. 

 
Possuindo características climáticas únicas, a APA da Serra de Baturité 
abriga uma cobertura vegetal complexa, a qual serve de refúgio ecológico 
para uma Fauna e Flora diversificada, e se projeta como condição 

indispensável na formação e manutenção da bacia hidrográfica, cuja 
importância é indiscutível tanto para região como para o abastecimento da 
Região Metropolitana de Fortaleza. Fundamentados em dados técnicos que 

demostraram a importância e vulnerabilidade do Maciço de Baturité, e com 
o objetivo de proteger esse ecossistema, o Governo do Estado do Ceará 
declarou como Área de Proteção Ambiental a Serra de Baturité, intervindo 

no processo de degradação ambiental, evidenciado por mudanças nas 
condições geoambientais da área. (SEMACE/CE). 

 
A região do Maciço de Baturité compõe um conjunto de serras cristalinas. 
Nestas condições estabelecem-se florestas dos tipos Ombrófila Densa 
Submontana e Montana, em condições de umidade constante ou Estacional 

Semidecidual, onde a distribuição de chuvas é sazonal. Estas florestas são 
denominadas genericamente de matas de brejo (Figura 2), e sua origem 
está associada aos eventos do glacial recente, há cerca de 18.000 anos 

atrás, quando flutuações climáticas no Pleistoceno causaram períodos 
glaciais frios e períodos quentes interglaciais nas regiões temperadas 
(PRANCE, 1982, p. 10). 

 
Figura 3 – Vegetação da Mata Úmida APA de Baturité. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Abriga uma grande biodiversidade, ou seja, expressiva variedade de 

espécies de seres vivos (GOMES, 1998; GIRÃO et al., 2007; BORGES-NOJOSA, 

2007; QUINET; HITES, 2007; WESTERKAM Pet al., 2007; LIMA-VERDE; GOMES, 

2007) adaptados aos fatores ambientais, tais como o relevo, o clima frio e úmido, a 

abundância de água e de alimentos, levando a uma complexidade nos fluxos de 

energia e nutrientes.  

Nestes ambientes, a interação entre os fatores abióticos (água, solo, 

clima e gases atmosféricos) e fatores bióticos (líquens, musgos, fungos, bactérias, 

animais e vegetais) forma uma imensa teia das complexas relações, proporcionando 

a propagação da vida em todos os seus aspectos. 

As principais ameaças à diversidade biológica na área de proteção 

ambiental (APA) no Maciço de Baturité são: a) desmatamento e queimadas de áreas 

verdes para a exploração agrícola; b) destruição e degradação dos habitats; c) 

captura de espécies nativas para exploração comercial; d) desmatamento das áreas 

verdes para especulação imobiliária; e e) poluição dos mananciais hídricos por 

esgotos e agrotóxicos. 

 
Na área da APA da Serra de Baturité as temperaturas, de modo geral, são 
atenuadas pelos níveis altimétricos elevados variando entre 19 e 22°C. As 

máximas são registradas durante a estação seca, onde os efeitos da 
insolação tendem a ser intensificados. Constata-se também, a ocorrência de 
duas estações: uma chuvosa, correspondente ao período de verão-outono, 

e outra seca, relacionada com o período de inverno-primavera. As 
precipitações médias anuais máximas e mínimas tem um significativo 
afastamento das médias normais, daí resulta uma acentuada variabilidade 

das chuvas no decorrer dos anos. Sob o ponto de vista climático, na área 
serrana, a incidência de totais pluviométricos elevados (média de 1500 mm 
anuais) permite incluí-la como uma das mais úmidas do Estado. Esse fato é 

oriundo da ação combinada da altitude e exposição do relevo face aos 
deslocamentos de massas de ar úmidas (SEMACE/CE). 

 
A APA apresenta um dos mais importantes enclaves da mata úmida do 
Estado do Ceará, representando um ambiente de exceção do bioma 
caatinga, sendo o principal centro dispersor de drenagem do setor norte 

ocidental do Estado. Três sistemas fluviais têm suas nascentes na área 
serrana, sendo o mais importante o que é formado pelo rio Pacotí. Na 
vertente oriental úmida, a superfície é drenada pelo subsistema do rio 

Aracoiaba, integrante da bacia do rio Choró. Nas vertentes ocidentais a 
drenagem integral, através dos riachos Siriema e Bom Jardim, a sub-bacia 
do rio Canindé, que compõe o sistema da bacia do rio Curu (SEMACE/CE). 

 
A área em questão constitui um dos mais expressivos compartimentos do 
relevo elevado do Ceará, os chamados relevos residuais resultantes dos 

processos erosivos ocorridos na era Cenozóica que envolve o período 
terciário, o qual teve início no Paleoceno, há quase 70 milhões de anos  e 
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terminou no Quartenário (Holoceno e Pleistoceno), período mais “recente” 

na escala do tempo geológico, iniciado há um milhão de anos, quando 
ocorreram as mais severas eversões (desmoronamentos) do pavimento 
nordestino até tornar-se desgastada a depressão sertaneja atual 

(SEMACE/CE). (Figura 3). 

 
Figura 4 – Vista da Serra de Baturité. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

As condições geomorfológicas são marcadas pela ocorrência de níveis 

elevados de relevo. Por estar incluída na Faixa de Dobramento Jaguaribana 

(NEVES,1975), a região como um todo, é marcada por um tectonismo intenso, 

apresentando zonas de cizilhamentos, fraturamentos, dobramentos e falhamentos 

que condicionam, ao lado de outros fatores, uma morfologia bastante acidentada. 

Geologicamente, a região é formada por rochas do embasamento cristalino do pré-

cambriano (período geológico mais antigo da terra), com primazias litólicas 

metamórficas, graníticas ou gnaisses; e apresentando instabilidade nas encostas, 

face ao declive acentuado (45 a 70%). Além das estruturas graníticas ou xistosas, 

podem ser observados, na área de entorno (Pico Alto – 1.114m), quartzitos, quartzo 

e sílica cristalizada. 

 
Ocorre predominantemente na área, os solos Podzólicos Vermelhos-
Amarelos Distróficos (PVAD), que embora apresentando baixa fertilidade 

natural, nas áreas de florestas, a folhagem morta e detritos vegetais a ele 
incorporados, promovem a manutenção de sua fertilidade natural em níveis 
bastante elevados (SEMACE/CE). 

 



42 
 

 

Tais características climáticas e geomorfológicas possibilitaram a evolução 

de uma complexa cobertura vegetal, com características gerais de Floresta 
Tropical Úmida, e atualmente fazendo parte do Complexo Florestal da Mata 
Atlântica (Workshop Mata Atlântica do Nordeste, 1993 – Ministério do Meio 

Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal) (MMA, 1993; MMA 
2000). 

 

Comporta grande variação de padrões fisionômicos e florísticos, sendo 

encontrados dois grandes tipos florestais, que representam a condição da vegetação 

primitiva em equilíbrio, são eles: mata úmida (Floresta Tropical 

PlúvioNebularPerenefólia/Subperenefólia) e a mata seca (Floresta Tropical 

Subcaducifólia), os quais abrigam uma rica biodiversidade fito-faunística, onde pode-

se encontrar espécies amazônicas (ex: Surucucu e Pico-de-Jaca–Lachesismuta) 

(BORGES-NOJOSA, 2007), assim como da mata atlântica (ex: Pássaro 

Guaramiranga–Piprafascicauda) (GIRÃO et al., 2007). Vale ressaltar que devido ao 

isolamento físico provocado pelas características climáticas e geomorfológicas da 

região, a APA DA SERRA DE BATURTÉ apresenta um alto grau de endemismo de 

espécies (espécies que só ocorrem nesta região), representando um verdadeiro 

banco genético de nossa biodiversidade. 

Segundo a SEMACE/CE, “o homem é um forte agente modificador e 

explorador destas fontes de recursos naturais, onde exerce inúmeras atividades na 

sua relação com a natureza da Serra de Baturité.” 

 
As principais atividades exercidas pelo homem nessa região são: o 
extrativismo vegetal e mineral, pecuária, produção agrícola no que diz 

respeito à fruticultura, policultura, olericultura e floricultura. Todas estas 
atividades se revestem de custo e benefício que se refletem na alteração da 
paisagem natural e nas condições fito ecológicas. Ademais, a sua 

proximidade a capital do Estado (Fortaleza), aliada aos atrativos naturais e 
culturais tem implicações positivas que motivam o adensamento 
demográfico e potencializam a pressão sobre a base dos recursos naturais 

(SEMACE/CE). 
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4 METODOLOGIA 

 

Para se atingir os objetivos desejados, foram propostas diversas 

atividades realizadas com os alunos, tais como: aulas teóricas, aulas de campo e 

aulas práticas de laboratório. Em todas as atividades foram aplicados trabalhos, 

questionários e avaliação sobre o assunto abordado. 

Ao final do trabalho de pesquisa, foi realizada uma interpretação dos 

resultados obtidos. Esse trabalho tem então o caráter quanti-qualitativo, ao 

interpretar e descrever os fatos. 

 
4.1 Local de Aplicação da Pesquisa 

 

O projeto de pesquisa foi desenvolvido no Liceu de Baturité Domingos 

Sávio, que é uma escola de Ensino Médio. Atualmente, a escola possui 1.684 alunos 

matriculados, sendo 12 turmas de 1ª série, 11turmas de 2ª série e 11 turmas de 3ª 

série. A Escola localiza-se na periferia da zona urbana do município de Baturité e 

vem desenvolvendo as suas atividades desde setembro de 2002, data da sua 

inauguração (Figura 4).  

 

Figura 5– Vista frontal do Liceu de Baturité Domingos Sávio.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  
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Funciona em três períodos, manhã, tarde e noite, ministrando o ensino 

médio sem habilitação profissional através do ensino regular hora/aula de 50 

minutos nos turnos da manhã e tarde e 45 minutos no turno noturno, totalizando nos 

turnos diurnos 1.040 horas/série e no turno noturno 840 horas/série. 

A escola tem como objetivo principal, proporcionar ao educando a 

formação necessária ao seu desenvolvimento, propondo um ensino e aprendizagem 

que favoreça a autonomia, a criatividade, o senso crítico e a cidadania, fortalecendo 

a valorização da liberdade, disciplina consciente, justiça e solidariedade. 

Sua estrutura física é composta por 14 salas de aula, três laboratórios de 

ciências (física, química e biologia), dois laboratórios de informática, auditório, 

quadra poliesportiva, central de multimeios, anfiteatro, mecanografia, cantina, 

cozinha, almoxarifado, depósitos, banheiros adaptados, grêmio estudantil, secretaria 

escolar, sala de planejamento, sala dos professores e sala do núcleo gestor. Além 

da estrutura física adequada, a escola conta com uma diversidade de recursos 

didáticos que favorecem a eficiência da dinâmica em sala de aula, tais como 

equipamentos de multimídia, microcomputadores, aparelhos de DVD, notebook, 

acesso a internet, livros didáticos, paradidáticos e de e pesquisa, dentre outros 

equipamentos. 

No entanto, mesmo com uma boa estrutura física e equipamentos que 

facilitam a aprendizagem, isso ainda não garante bons índices de ensino e 

aprendizagem, visto que isso depende tanto de fatores internos como externos a 

instituição escolar. Ainda existem problemas como dificuldade de interpretação, 

leitura e escrita, ausência de motivação para o aprendizado, falta de 

acompanhamento familiar, abandono escolar devido a problemas de drogas, 

emprego, gravidez e muitos outros.  

 A oferta atual de informações e conhecimentos na escola vem sendo 

cada vez maior e melhor fora da sala de aula, graças às ofertas dos recursos 

tecnológicos existentes como o computador e mídias interativas, além da 

disponibilidade dos laboratórios de ciências, física, química e biologia. Dessa forma, 

aos métodos pedagógicos e a comunidade estudantil estão cada vez mais, tendo 

uma necessidade de novas metodologias que envolvam outros ambientes diferentes 

da sala de aula, que pode até ser uma unidade de conservação, neste caso a APA 

de Baturité.  

 



46 
 

 

4.2 Público-alvo 

 

Este trabalho foi aplicado em quatro turmas da 2ª série do Ensino Médio, 

por ser justamente nessas séries onde se dá o estudo da biodiversidade dividida nos 

Reinos Monera, Fungi, Protoctista, Plantae e Animalia. Também na 2ª. série são 

aplicados os conceitos de Classificação Biológica, Sistemática e Taxonomia. Das 

quatro turmas escolhidas duas são de responsabilidade do autor deste trabalho 

(turmas I e J), e as outras duas são de responsabilidade de outro professor (turmas 

G e H). Participaram das atividades relacionadas ao trabalho de campo apenas uma 

turma de cada professor (turmas H e J). Em todas as turmas, foi aplicado aos alunos 

um questionário (Apêndice 1). No caso das turmas que realizaram as atividades da 

aula de campo, o questionário foi aplicado antes e após da aula de campo. Após a 

aula de campo ele foi aplicado sob a forma de avaliação bimestral. 

Também foram comparados os resultados obtidos pelos alunos nas 

avaliações realizadas pelos mesmos quando da aplicação do conhecimento 

proposto. Isso foi possível porque a escola possui um Plano Curricular 

acompanhado igualmente por todos os professores de todas as turmas. 

 

4.3 Avaliação dos Conteúdos dos Livros-texto 

 

Foi realizado um levantamento dos principais livros didáticos de Biologia 

utilizados no Ensino Médio aplicado nas escolas do Estado do Ceará, onde foram 

levantados e avaliados os conteúdos relativos aos temas “conservação”, “unidades 

de conservação”, “biodiversidade” e “legislação ambiental”, possibilitando a 

montagem de um cenário que determinou o que de fato existe nos livros adotados 

pelas escolas alguma integração entre as Unidades de Conservação e o ensino.   

 

4.4 Planejamento das atividades  

 

Para garantir os resultados positivos com as atividades propostas, foi 

realizado um planejamento com elaboração de um cronograma dos 

encaminhamentos ou atividades ao desenvolvimento da pesquisa na escola (Tabela 

5). 
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Tabela 5 – Cronograma das ações e atividades realizadas durante o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa na escola. 
 

DATA 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

05 a 30/08 

 

- Planejamento das atividades e divulgação do trabalho e conversa 

junto à direção da escola e demais professores. 

02 a 30/09 

23 a 27/09 

- Divulgação junto aos alunos das atividades 

- 1ª aplicação do questionário. 

07 a 25/10 - Planejamento da aula de campo e divulgação detalhada do 

trabalho junto aos alunos. 

27/10 - Realização da Aula de campo. 

28/10 a 

29/11 

- Atividades de laboratório com o material adquirido na trilha. 

28/10 a 

29/11 

- Discussão de temas transversais relacionados à atividade de 

campo. 

02 a 06/12 - Avaliação coletiva das atividades realizadas. 

      17/12  

17/12 a 

31/01/14 

- Aplicação do questionário/avaliação 

- Análise dos resultados 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

4.5 Descrição das atividades realizadas 

 

4.5.1 Aulas Teóricas  

 

As atividades teóricas foram realizadas em sala de aula com o auxílio do 

livro didático da 2ª série, “Biologia dos Organismos” (AMABIS; MARTHO, 1997) e o 

livro “Diversidade e Conservação da Biota na Serra de Baturité, Ceará” (OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2007). O conteúdo teórico contemplou, entre outros, os seguintes temas: 

Sistemática e classificação biológica dos seres vivos; O método científico; Conceitos 

de biodiversidade, biomas, ecossistemas, unidades de conservação, conservação 

ambiental e sustentabilidade; e estruturas microscópicas e macroscópicos dos seres 

vivos. 
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Na matriz curricular para a 2ª série do ensino médio estão propostos o 

estudo dessa biodiversidade, sua origem, evolução e diversificação desde os 

primeiros seres vivos até os seres existentes atualmente, bem como um estudo mais 

detalhado de cada grupo de ser vivo: vírus, bactérias, fungos, algas, protozoários, 

vegetais e animais.  

 

4.5.2 Aulas Práticas no Laboratório  

 

Antes e após o retorno das atividades de campo foram realizadas as 

aulas práticas de laboratório realizadas a partir dos registros fotográficos, dos relatos 

e coleta de material nos troncos das árvores vivas ou mortas (líquens e fungos), 

galhos, folhas vivas ou mortas, árvores e animais, e exemplares da Coleção Didática 

da escola. 

 

4.5.3 Aulas de Campo 

 

As aulas realizadas fora da escola, com atividades de campo, são de 

grande importância na sensibilização dos alunos com a biodiversidade local. 

Enriquece-se o ensino e torna-o prazeroso e estimulante.  

Durante a aula de campo, que foi realizada em áreas da APA de Baturité, 

o emprego da sistemática e taxonomia foi bem adequado. Além do registro 

fotográfico, também foi feito o registro escrito a partir do relato de pessoas que 

acompanharam o grupo e atuaram como guias nativos da região (Apêndice 2) e 

coletados amostras de materiais como líquens, fungos, folhas e sementes pelos 

quais sua retirada não causou danos ao ambiente. Esse material foi utilizado para 

estudo nas aulas práticas de laboratório. 

Enquanto a aula de campo teve como objetivo, desenvolver no aluno a 

capacidade de observação e valorização dos recursos naturais à sua volta, veio 

desencadear também a necessidade de estudos de temas transversais, tais como 

os riscos do desmatamento á diversidade biológica, a poluição dos mananciais 

hídricos por esgotos e agrotóxicos, a caça indiscriminada para aprisionamento e 

venda das espécies nativas e a especulação imobiliária na região.  

Durante as aulas de campo, foi importante o registro de todas as 

atividades realizadas, utilizando e manuseando equipamentos tecnológicos 
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disponíveis tais como filmadoras, máquinas fotográficas, microfone e outros. No 

retorno à escola, o computador também foi utilizado para editar o material registrado, 

como também para realizar pesquisas de apoio e divulgar as atividades 

desenvolvidas em sites, blogs e redes sociais.  

Para que a aula de campo fosse realizada com sucesso, foi essencial que 

o professor planejasse todas as etapas a serem realizadas. O conjunto destas 

orientações e atividades detalhadas pode ser visto no “Guia Para uma Aula de 

Campo”, apresentado aqui como o produto. Foram elas: 

 

a) Fundamentação teórica: consiste em subsidiar aos alunos o 

conhecimento que será explorado na aula de campo. O aluno também 

deverá ser informado e orientado como as atividades na aula de campo 

irão se realizar; 

b) Escolha do local: poderia ser próxima à escola ou nas matas mais 

próximas. Poderia também ser em uma área preservada, degradada ou 

em recuperação, para mostrar as diferenças da diversidade e a 

importância da preservação; 

c) O acesso: poderá ser feito em transporte ou a pé através de trilhas; 

d) Organização das equipes: de acordo com o número de alunos na 

turma, deve-se dividir a turma em equipes de no máximo dez pessoas; 

e) Organização do material a ser levado: caneta, lápis, papel, pá de 

jardineiro, lupa de mão, frascos de vidro, sacos plásticos, protetor solar, 

chapéu, cantil e outros itens necessários; 

f) Coleta de material: conhecer as técnicas de coleta para cada tipo de 

material e o material adequado a cada uma. Nas atividades de campo ao 

se trabalhar com trilhas, deve-se observar também a interação desses 

seres entre si, levando-se ainda em conta a troca de energia entre os 

mesmos e destes com o ambiente em que vivem. 

 
Neste trabalho, a forma do acesso para a realização da aula de campo foi 

uma trilha ecológica com um percurso de 3 km, que teve como ponto de saída a 

Escola Apostólica dos Jesuítas, e direção a um local denominado de Caridade 

(Figura 5). O local de início da trilha encontra-se distante da zona urbana cerca de 6 

km. Os alunos chegaram ao local do início da trilha através do transporte escolar 
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cedido pela Secretaria Municipal de Educação e seguiram o planejamento previsto 

das atividades, conforme a Tabela 6. 

Entretanto, antes da ida ao campo, cada aluno obteve a autorização 

assinada dos responsáveis (Apêndice 3), já que a maioria apresenta menos de 18 

anos de idade. 

Para garantir a segurança e esclarecimentos dos questionamentos de 

todos os alunos, foi necessário o auxílio de mais dois outros professores no 

acompanhamento. A turma foi composta de trinta alunos, visto que alguns faltaram, 

provavelmente por falta de transporte, já que são provenientes da zona rural desse 

município. Além dos professores auxiliares, também foi necessário a ajuda de dois 

“mateiros”, pessoas nativas moradoras da região, que devido ao profundo 

conhecimento da área e da biodiversidade, colaboraram como condutores da trilha e 

indicadores dos nomes dos animais e plantas pelo nome popular. 
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Figura 6 – Trajeto da Trilha referente a aula de campo: trajeto de ida para Caridade (vermelho); trajeto de retorno da 

Caridade (azul); pontos de saída (Escola Apostólica dos Jesuítas), de paradas (Rio Tijuquinha, Talhado do Miranda, 
Talhado da Poeira e Caridade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Google Earth, 2014.  
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Tabela 6 –Programação das atividades da Aula de Campo. 

Ordem Horá-

rio 

Dura-

ção 

Atividade a ser realizada 

1ª etapa 6:30h ---  Encontro dos participantes em paradas próximas às suas 

residências 

2ª etapa 7:30h 15 min  Saída em direção ao local de início da trilha (Escola 

Apostólica dos Jesuítas) 

3ª etapa 7:45h 15 min  Parada na Escola Apostólica dos Jesuítas – encontro 

com os guias condutores da trilha e reforço às orientações 

já dadas em sala de aula 

4ª etapa 8:10h ---  Saída da Escola Apostólica para a Trilha da Caridade 

5ª etapa 8:20h 10 min  Parada para percepção ambiental na passagem molhada 
sobre o Rio Tijuquinha 

6ª etapa 8:50h 10 min  Parada para descanso e orientações no decorrer da 
trilha  

7ª etapa 9:20h 10 min  Parada para percepção ambiental no local denominado 
de “Talhado do Miranda” 

8ª etapa 9:50h 10 min  Parada para percepção ambiental no local denominado 
de “Talhado da Poeira” 

9ª etapa 10:30h 1:10min  Caminhada em direção ao local denominado de 
Caridade 

10ª etapa 11:40h 55 min  Chegada ao prédio da Caridade / Descanso 

11ª etapa  40 min Início da trilha de Retorno 

12ª etapa 13:15h 20 min  Chegada ao início da trilha 

13ª etapa 13:35h ---  Dispersão na Igreja Matriz / Praça Santa Luzia e Salgado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos são apresentados e discutidos aqui em duas 

etapas: 

 

5.1 Análise dos Livros Texto, tendo em consideração os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

 

Foram analisados os conteúdos de cinco coleções de livros didáticos, 

cujos autores e editoras aderiram ao Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM), que são: Amabis e Martho (2010), César, Sezar e Caldini 

(2010), Linhares e Gewandazinajder (2010), Mendonça e Laurence (2010) e Bizzo 

(2010). Estas coleções são discutidas abaixo, porém, além dessas, consta J. 

Laurence (2010) com volume único, onde encontra-se todo o conteúdo proposto 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S). Todas as coleções foram 

lançadas no ano de 2010, correspondendo ao ano da última escolha do livro didático 

pelas escolas públicas do Brasil. 

O livro de Biologia adotado para a 2ª série do Ensino Médio do Liceu de 

Baturité é o volume 2 da coleção de Amabis e Martho (2010), que apresenta seu 

conteúdo organizado em cinco unidades: Unidade A - A diversidade biológica; 

Unidade B - Vírus, bactérias, algas, protozoários e fungos; Unidade C - Diversidade 

anatomia e fisiologia das plantas; Unidade D - A diversidade dos animais; e Unidade 

E - Anatomia e fisiologia da espécie humana. 

Neste volume são abordados, entre outros assuntos, recentes propostas 

de classificação biológica, os debates entre os cientistas sobre a criação de novos 

reinos e a reclassificação de certos grupos de organismos. Apresenta, contemplando 

desde os vírus até os animais mamíferos, uma visão comparativa da diversidade e 

da reprodução dos principais grupos de seres vivos, sob a ótica evolucionista. A 

última parte do livro trata exclusivamente do estudo da fisiologia humana. Também 

apresentam novas descobertas científicas e suas aplicações tecnológicas, além de 

debates entre os cientistas. Infelizmente, nada falam sobre as unidades de 

conservação e a legislação ambiental, onde a rica biodiversidade brasileira 

apresentada no livro pode ser encontrada. 

César, Sezar e Caldini (2010) também estruturam o conteúdo de biologia 

para a 2ª série em unidades no volume 2, diferenciando-se de Amabis e Martho 
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(2010) apenas na sequência de apresentação do mesmo. Estes autores também 

afirmam a necessidade do estudo da biologia para todos os estudantes, 

independentes de qual carreira ou profissão irão seguir, tendo em vista que 

constantemente, os temos biológicos tais como clonagem, células-tronco, testes de 

DNA, dengue, gripe suína, aquecimento global, poluição, uso de energias 

alternativas e ameaça à sobrevivência das espécies, são citados cotidianamente nos 

jornais, na televisão ou na internet. Alertam para o fato de que dominar os conceitos 

básicos de Biologia se faz necessária, em primeiro lugar para compreender melhor o 

que se passa ao nosso redor. O mais importante, no entanto é o fato de que, 

compreender estes conhecimentos teóricos e ser possível relacionar às atividades 

diárias de sobrevivência humana, torna as pessoas capazes de decidir melhor, como 

cidadãos, sobre preservação da saúde individual, familiar e comunitária. Também 

permite tomar decisões que levam à proteção do ambiente e a ideia de conservação 

agora e para os descendentes.  

Porém, mesmo apresentando ideais mais conservacionistas e 

contextualizadas, não comentam nada sobre unidades de conservação, legislação 

ambiental e a interligação que pode existir entre as UCs e o ensino. 

Linhares também organiza os conteúdos para o Ensino Médio em três 

volumes, igualmente aos autores já anteriormente citados e afirma:  

 
Nesta coleção, apresentamos os conceitos fundamentais de Biologia de 
forma acessível aos estudantes, estimulando a reflexão, o espírito crítico e a 

preocupação com as questões relativas à saúde, à conservação do 
ambiente e ao bem-estar social. Procuramos sempre relacionar os 
conceitos científicos a fenômenos do cotidiano científicos a fenômenos do 

cotidiano e a temas atuais nas áreas de tecnologia, saúde e ambiente. 
Esses temas aparecem ao longo do texto e em boxes. (LINHARES, 2010, p. 
3). 

 
Infelizmente, igualmente às coleções anteriores, nada é mencionado 

sobre as UCs, legislação ambiental e interligação das UCs e o ensino. 

Mendonça e Laurence (2010), que também organiza os conteúdos de 

Biologia para o ensino médio em três volumes, segue a linha dos autores já citados. 

O volume 2 da coleção é dividido em quatro unidades que inicia-se com o estudo da 

diversidade biológica e conclui com a diversidade animal, passando pelos demais 

reinos. Neste volume, os autores excluem o estudo da morfofisiologia humana, 

incluído por outros autores nos seus livros. Na apresentação do livro volume 2 

afirmam:  
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Os seres vivos são organismos que mantêm complexas relações entre si e 
com todo o ambiente físico, compondo com este um complexo conhecido 
por ecossistema, de cujo equilíbrio depende a preservação da vida na 

Terra. (MENDONÇA; LAURENCE, 2010, p. 4) 

 

Bizzo (2010), que também organiza os conteúdos de biologia para o 

ensino médio em três volumes, afirma que:  

 
Neste segundo volume, apresentamos as relações ecológicas que existem 
nos diversos ambientes, procurando estudar o planeta e os seres vivos que 

o habitam, tendo como pano de fundo a história da vida, evidenciando o 
contexto em que ela surgiu e se desenvolveu. (BIZZO, 2010, p. 3) 

 

Diferentemente dos autores já citados anteriormente, organiza os 

conteúdos para a 2ª série também em quatro unidades, no entanto, na unidade 1 o 

autor faz referência no capítulo 1 às bases da ecologia, onde aborda os conceitos de 

ecossistema, energia e matéria. No capítulo 2 menciona a perspectiva 

socioambiental onde é abordado os assuntos sobre saúde coletiva e a questão 

ambiental, poluição, perda de habitat e extinção de espécies, biomas brasileiros, 

efeitos globais e mudanças climáticas. Nas demais unidades o autor segue a linha 

dos demais, senão vejamos: Unidade 1 – Populações em ambientes interligados; 

Unidade 2 – Biodiversidade: vírus, procariotos e eucariotos; Unidade 3 – 

Biodiversidade: eucariotos II; e Unidade 4 – Biodiversidade: eucariotos III. 

Essa organização dos conteúdos proposta por Bizzo (2010) deixa de lado 

os assuntos de anatomia e fisiologia humana também abordados pelos demais 

autores. É também o único autor que faz uma relação com a biodiversidade 

existente com os ecossistemas mundiais e especialmente, os brasileiros, mas 

também não relaciona as fito fisionomias às unidades de conservação e ao ensino. 

Portanto, ao analisar todos esses livros, pode-se constatar que os autores 

apresentam a diversidade biológica relativa à fauna e flora do planeta, alguns até 

apresentam também os biomas e ecossistemas, conteúdo previsto para a 2ª série do 

Ensino Médio, mas nenhum faz a relação desta biodiversidade às unidades de 

conservação onde pode ser mantida e conservada. Também não apresentam aos 

professores e alunos a concepção de que as unidades de conservação ambiental, 

existentes por todo o país, são excelentes locais de estudo deste conteúdo teórico e 

prático, embora as finalidades atribuídas pela Lei de Diretrizes e Bases para o 

Ensino Médio afirme que “o ensino deve propiciar ao estudante a compreensão dos 
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processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada 

disciplina”. 

Nos Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio essa atribuição é 

contemplada na competência “Contextualização Sócio–Cultural”, permitindo concluir 

que, para que haja uma incorporação das atribuições mencionadas pela Lei de 

Diretrizes e Bases, a contextualização do ensino à realidade do aluno necessita que 

esses conteúdos sejam visto de forma vinculada às realidades regionais, estaduais 

e/ou até municipais. 

No Maciço de Baturité, cabe às escolas pertencentes à 8ª Coordenadoria 

Regional de Ensino (CREDE 8) estimularem aos alunos atitudes críticas como 

repensar e interligar o conteúdo estudado na sala de aula ao que lhe são 

apresentados na natureza, no contato através da convivência no dia-a-dia na APA 

de Baturité. Vale ressaltar que muitos destes alunos, nasceram, cresceram e 

residem dentro desta Unidade de Conservação.  

 

5.2 Avaliação do processo de interligação entre a APA de Baturité e o Ensino 

Médio 

 

5.2.1. A aula de campo 

 

Nesse trabalho, a metodologia escolhida para contextualizar o 

conhecimento teórico ao ambiente da APA de Baturité foi através da realização de 

uma trilha ecológica durante uma aula de campo, com momentos de parada para 

que os alunos desenvolvessem uma melhor percepção ambiental e fosse capaz de 

interligar conteúdo teórico, ambiente e biodiversidade, e assim construir o seu 

próprio conhecimento da Unidade de Conservação da região onde mora.  

A trilha escolhida teve um percurso de 3 km, com ponto de saída na 

Escola Apostólica dos Jesuítas, passagem por locais com recursos hídricos (Rio 

Tijuquinha), afloramentos rochosos (Talhados do Miranda e da Poeira), áreas de 

mata úmida com elementos vegetacionais e faunísticos umbrófilos com influências 

biogeográficas ligadas a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, áreas degradadas e 

áreas urbanas. A trilha foi até o local denominado de Caridade e continuou por outro 

caminho até o ponto de início (Figura 5; Tabela 6). A Escola Apostólica dos Jesuítas 

localiza-se distante cerca de 6 km da zona urbana de Baturité. Por isso, os alunos 
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chegaram ao local do início da trilha transportados pelo ônibus escolar, cedido pela 

Secretaria  Municipal de Educação. 

As trilhas, enquanto instrumentos pedagógicos para a educação, 

principalmente para a educação ambiental, devem explorar o raciocínio lógico, 

incentivar a capacidade de observação e reflexão, além de apresentar conceitos 

ecológicos e estimular a prática investigatória (LEMES et al., 2004). Para Dias e 

Zanin (2004), as trilhas traduzem para os alunos visitantes das áreas naturais os 

fatores que estão além das transparências, como as leis naturais, histórias e fatos 

(PÁDUA; TABANEZ, 1998). Têm o propósito de estimular os grupos de atores a um 

novo campo de percepções, com objetivo de levá-los a observar, experimentar, 

questionar, sentir e descobrir os vários sentidos e significados relacionados ao tema 

selecionado (LIMA, 1998; VASCONCELLOS, 1998). 

As trilhas interpretativas, de acordo com Di Tullio (2005, p. 3):  

 
É também uma estratégia utilizada para maior integração entre o ser 
humano e o meio natural, proporcionando um melhor conhecimento do 
ambiente local, dos seus aspectos históricos, geomorfológicos, culturais e 

naturais. 

 
A interpretação da natureza no contexto de uma trilha ecológica é 

atividade educativa que tem como objetivo a revelação de significados, relações ou 

fenômenos naturais por intermédio de experiências práticas e meios interpretativos, 

ao invés de simples comunicação de fatos e datas (DIAS, 2004). 

Assim, o uso desta ferramenta, ou seja, a trilha em uma aula de campo, 

tendo os devidos embasamentos metodológicos, pode fundamentar os 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de estimular a cognição e a 

percepção do meio aos seus participantes. E devido a sua natureza interdisciplinar, 

associado a outras áreas de conhecimento, como geografia e história, por exemplo, 

possibilita ganhos nas mais variadas áreas do conhecimento. Além disso, ainda 

pode auxiliar na formação de cidadãos críticos, capazes de atuarem sobre a 

realidade, tornando-a menos agressiva para o meio ambiente e aguçando a 

percepção ambiental da sociedade como forma de aproximar o mundo natural às 

suas necessidades e até influenciar na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

Silva et al. (2006) chamam atenção para o fato de que o contato e a 

observação direta com a natureza tornam as pessoas mais sensíveis para perceber 

a ação do ser humano no meio ambiente. Muitos participantes não reconhecem o 
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patrimônio natural original, confundindo plantas e animais exóticos como nativos, 

demonstrando a influência cultural na paisagem da região. Através da sensibilização 

da trilha ecológica fica evidente o grande elo que existe entre o ser humano e a 

natureza, reconhecendo na biologia uma das bases da formação de ambos. 

Porém, para haver este trabalho de campo, foi necessário toda uma 

anterior organização administrativa e técnica (descrita no Produto Educacional), bem 

como uma preparação do conhecimento, procurando e divulgando um pouco sobre a 

área que seria visitada através de referências bibliográficas e informativos. Esse 

conhecimento prévio enriqueceu a aula de campo e facilitou as explanações feitas 

pelos “mateiros” (guias nativos) e pelos professores de Biologia.  

A trilha, propriamente dita, iniciou-se em uma estrada de terra batida 

estreita, popularmente denominada de “vereda”, onde logo no início atravessa uma 

passagem molhada sobre o Rio Tijuquinha, que a poucos metros acima tem suas 

águas represadas na Barragem Tijuquinha, reservatório responsável pelo 

abastecimento de água de Baturité (Figura 5). Essa trilha é rica em vegetação 

característica da Mata Atlântica relictual encontrada em toda a Serra de Baturité 

(LIMA-VERDE; GOMES, 2007) e pode revelar a presença de musgos, liquens e 

fungos e vegetação de médio e grande porte. Também poderão ser vistos animais 

e/ou seus rastros e pegadas de Jacú, cobras, insetos, lagartos, abelhas e uma 

infinidade de aves e pássaros, entre elas, o gavião e outros. Para observar toda esta 

diversidade biológica e contextualizar ao conteúdo teórico visto anteriormente em 

sala de aula, foram feitas paradas para percepção ambiental, onde os professores 

fizeram explanações sobre os diversos aspectos sócio-históricos e ambientais do 

lugar. Ao final dessa segunda parte da trilha, encontra-seas ruínas daquele que teria 

sido a primeira edificação jesuítica na região, em um local chamado Caridade. O 

retorno foi através de outro percurso, com características ambientais um pouco 

diferentes, passando por áreas degradadas e urbanas, que levaram os alunos a 

refletirem também sobre o uso e alteração ambiental (Figura 7). 
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Figura 7 – Momento de atividade no início da trilha. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

Durante as atividades nesta aula de campo foi importante o registro de 

todas as atividades realizadas. Foram utilizadas pelos alunos as mídias digitais, tais 

como celulares, máquinas fotográficas, filmadoras e gravadores. Foram feitas muitas 

fotografias do ambiente, detalhes geográficos e geomorfológicos, vegetação e fauna. 

Também foram realizadas coletas de material vegetal, como musgos e líquens, 

fungos, folhas e sementes (Figura 7). No retorno à escola, o computador também foi 

utilizado para editar o material registrado, como também para divulgar essas 

atividades em sites, blogs e redes sociais. Após os registros e coletas realizados em 

campo, os materiais foram utilizados em atividades na sala de aula e aulas práticas 

de laboratório. As imagens conseguidas foram úteis para rever e comentar sobre os 

momentos da aula, como também para identificar novamente as espécies e 

materiais encontrados (Figura 8). 
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Figura 8 – Exemplos de líquens e musgos em uma rocha e folhas secas. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013  

 

Apesar da atividade no campo ter sido realizada durante a estação seca, 

com escassez de chuvas, a presença dos líquens demonstra ainda a existência de 

umidade na área pesquisada. A presença de folhas secas no solo contribui para o 

enriquecimento do mesmo com material orgânico de decomposição. 

A aula de campo teve como objetivo desenvolver no aluno a capacidade 

de observação e valorização dos recursos naturais à sua volta, mas veio 

desencadear também a necessidade de estudos de temas transversais, tais como 

os riscos do desmatamento na conservação, a poluição dos mananciais hídricos por 

esgotos e agrotóxicos, a caça indiscriminada para aprisionamento e tráfico das 

espécies nativas e a especulação imobiliária na região. 
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Figura 9– Detalhe da vegetação encontrada e observada na trilha da aula campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

5.2.2. A aula prática no Laboratório 

 

No retorno a sala de aula, de posse das imagens obtidas, do material 

coletado e de todas as informações registradas, iniciou-se então a realização das 

atividades (Figura 10). 

 
Figura 10 – Alunos em atividade durante a aula prática no laboratório do Liceu de 

Baturité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 



62 
 

 

Dentre as atividades práticas a serem exploradas no laboratório de 

biologia, pode-se citar: 

 
a) identificação pelo nome popular e nome científico das espécies de 

animais observadas e/ou coletadas através da prática “Que bicho é esse!” 

(Apêndice 4); 

b) identificação dos grupos taxonômicos vegetais (monocotiledôneas e 

dicotiledôneas); 

c) observação das estruturas reprodutoras de plantas angiospermas 

(papoula) e pteridófitas (samambaia); 

d) morfologia macroscópica e microscópica dos líquens e fungos; 

e) confecção de excicatas. 

 

Apesar da atividade no campo ter sido realizada durante a estação seca, 

com escassez de chuvas, a presença dos líquens demonstra a presença de 

umidade na área pesquisada. A presença de folhas secas no solo contribui para o 

enriquecimento do mesmo com material orgânico de decomposição. 

Na prática “Que Bicho É Esse?” os alunos identificaram os animais da 

coleção do laboratório. Essa coleção foi doada pelos Irmãos Jesuítas da Escola 

Apostólica ao Liceu de Baturité há dez anos e vem sendo mantida nas condições 

necessária de conservação. São vários animais, entre eles, os répteis, anfíbios, 

insetos e outros artrópodes. Porém, atualmente não são depositados novos 

exemplares fruto de coletas de animais que levam a eutanásia. Somente quando 

eventualmente são encontrados exemplares mortos nas trilhas ou residências. As 

coletas, além de necessitarem de autorizações específicas dos órgãos ambientais, 

vão contra a posição ética adotada pelo autor deste trabalho e da aplicada no Liceu 

de Baturité.  

O uso da informática foi um aliado na identificação e catalogação das 

espécies encontradas, dando-se aí o emprego da Sistemática e Taxonomia. Além do 

nome científico de cada espécie, o aluno também reconheceu o filo e a classe dos 

animais. Cada equipe ficou com três exemplares de animais. No decorrer de uma 

semana eles usaram o computador para complementar as informações, entregando 

assim o seu trabalho finalizado. 
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5.2.3. Avaliação das Atividades Teóricas e Práticas aplicadas 

 

Em todas as quatro turmas, durante as aulas teóricas, antes e depois da 

aula de campo, ocorreram discussões de temas, tais como: biodiversidade na APA 

de Baturité, com projeção e comentário das imagens adquiridas; a interação entre os 

seres vivos e o fluxo de energia que ocorre em um ecossistema; preservação e 

sustentabilidade; e ações para a sustentabilidade. 

Em duas turmas das 2ªs séries (Grupo A = Turmas H e J) foram aplicadas 

e realizadas todas as atividades propostas, enquanto nas duas outras turmas 

(GRUPO B = Turmas G e I) foi aplicado apenas o questionário sobre a APA de 

Baturité e realizadas as aulas práticas em laboratório. Este grupo não participou da 

aula de campo. O Grupo A foi composto por 54 alunos e o Grupo B por 50 alunos.  

O conhecimento contextualizado à realidade local, em conjunto à 

diversificação das metodologias utilizadas, pode interferir no processo ensino-

aprendizagem da Biologia quando ocorre a integração do conhecimento da 

biodiversidade existente na região da APA de Baturité, através de aulas teóricas, 

aulas de campo e aulas práticas de laboratório.  

A avaliação do processo de aprendizagem, devido ao aproveitamento das 

atividades aplicadas, foi realizada considerando os resultados apresentados no 

questionário (Apêndice 1), nos roteiros aplicados na aula prática no laboratório 

(Apêndice 4), nas participações e manifestações verbais e escritas dos alunos 

durante as atividades propostas, principalmente durante a aula de campo, e na 

apreensão do conhecimento trabalhado apresentado nas avaliações. 

Entre os diversos conteúdos sugeridos pelos PCNs e livros textos para a 

2ª série do Ensino Médio, foram escolhidos nove para serem trabalhados nas 

diversas atividades teóricas realizadas. A finalidade era também abordá-los no 

questionário. Foram eles: o conceito de Bioma (no contexto das fitofisionomias); 

unidades de Conservação: por que foram criadas?; Os objetivos das unidades de 

conservação; os tipos de unidades de conservação quanto ao manejo; o conceito de 

uma área de proteção ambiental; o conhecimento da biodiversidade existente na 

APA de Baturité; a diversidade vegetativa da APA de Baturité: existência de 

elementos “atlânticos” e “amazônicos”; a importância da vegetação para as espécies 

animais; o conhecimento sobre as principais ameaças à APA de Baturité; a 

identificação dos municípios pertencentes à APA de Baturité. Esses resultados 
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encontram-se na avaliação das respostas obtidas no questionário, seguindo duas 

etapas: comparando os resultados obtidos no Grupo A, quanto à aplicação do 

questionário antes e depois da aula de campo (Tabela 7); e comparando o 

desempenho dos dois grupos (A e B), referente à aplicação do questionário no 

primeiro momento. (Tabela 8).   

O Grupo A, foi formado por 55 alunos, sendo 27 da turma H e 28 da turma 

J. No entanto, devido a problemas externos de transporte, no dia marcado para 

aplicação do questionário só tinham 14 alunos na turma H e 13 na turma J, 

totalizando 27 alunos. Para que não houvesse o comprometimento dos resultados, o 

índice de acertos foi dado em percentual.  

Na primeira aplicação, percebe-se que ambas as turmas (H e J) (Tabela 

7), têm certa ideia da finalidade de uma Unidade de Conservação Ambiental e de 

seus objetivos, apesar de desconhecerem os tipos de UCs quanto ao manejo. Já o 

conceito de bioma, no sentido de fitofisionomia, é menos entendido, uma vez que a 

ideia da maioria dos alunos é que os biomas são somente áreas terrestres. 

Quanto à importância de uma APA, a turma J teve um desempenho bem 

melhor, provavelmente pelo maior tempo de sensibilização disponibilizado nessa 

turma e até mesmo por falta de conhecimento próprio. 

 

Tabela 7 – Resultados da aplicação do questionário no grupo A, antes e após a aula 
de campo. 

 
 

Questão 

Índice de Acertos (%) 

Turma H Turma J 

Antes 

(N=14) 

De- 

pois 
 

Antes 

(N=13) 

De- 

pois 

1. - Questão 1: Conceito de Unidades de Conservação Ambiental. 
- Resposta: Proteger o patrimônio natural do país. 

 
71 

 
88 

 
74,5 

 
85,7 

2. - Questão 2: Conceito de Bioma. 

- Resposta: São extensas áreas aquáticas ou terrestres do país 
caracterizado por um clima, uma fauna e uma flora típicos. 

 

28,5 

 

33 

 

46 

 

57 

3. - Questão 3: Objetivos e funções das UCs. 
- Resposta: I, II, III e IV (item C) 

 
41 

 
57 

 
61,5 

 
92 

4. - Questão 4: Tipos de Unidades de Conservação. 

5. - Resposta: As áreas de uso sustentável 

 

21 

 

50 

 

38 

 

75 

6. - Questão 5: Importância de uma APA 
- Resposta: Às características climáticas únicas que abriga uma 
cobertura vegetal complexa, a qual serve de refúgio ecológico 

para uma Fauna e Flora diversificada típica de Mata Atlântica.  

 
14 

 
67,8 

 
76 

 
82 

7. - Questão 6: Ameaças à APA de Baturité 
- Resposta: Todas as alternativas estão corretas. 

 
38 

 
42 

 
41,5 

 
57 

8. - Questão 7: Diversidade animal existente na APA de Baturité 
- Resposta: Gavião, jacú, peba, guaxinim e abelhas. 

 
44 

 
73 

 
39 

 
53,5 
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9. - Questão 8: Diversidade vegetal existente na APA de Baturité 
- Resposta: Bromélias, samambaias, pau d’arco, jatobá e 

babaçu. 

 
34 

 
61,5 

 
31,5 

 
60 

10.  - Questão 9: Identificação dos municípios pertencentes à APA. 
- Resposta: são 9 municípios 

 
25,5 

 
85,7 

 
34,6 

 
84,6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Tabela 8 –Resultados da aplicação do questionário nos Grupos A e B. 
 
 

Questão 

Índice de Acerto (%) 

Grupo A Grupo B 

11.  - Questão 1: Conceito de Unidades de Conservação Ambiental. 
- Resposta: Proteger o patrimônio natural do país. 

 
87 

 
55 

12.  - Questão 2: Conceito de Bioma. 
- Resposta: São extensas áreas aquáticas ou terrestres do país 

caracterizado por um clima, uma fauna e uma flora típicos. 

 
45 

 
22 

13.  - Questão 3: Objetivos e funções das UCs. 
- Resposta: I, II, III e IV (item C) 

 
75 

 
55 

14.  - Questão 4: Tipos de Unidades de Conservação. 
15.  - Resposta: As áreas de uso sustentável 

 
63 

 
48 

16.  - Questão 5: Importância de uma APA 

- Resposta: Às características climáticas únicas que abriga uma 
cobertura vegetal complexa, a qual serve de refúgio ecológico para 
uma Fauna e Flora diversificada típica de Mata Atlântica. 

 

75 

 

48 

17.  - Questão 6: Ameaças à APA de Baturité 

- Resposta: Todas as alternativas estão corretas. 

 

50 

 

29 

18.  - Questão 7: Diversidade animal existente na APA de Baturité 
- Resposta: Gavião, jacú, peba, guaxinim e abelhas. 

 
63 

 
30 

19.  - Questão 8: Diversidade vegetal existente na APA de Baturité 
- Resposta: Bromélias, samambaias, pau d’arco, jatobá e babaçu.  

 
61 

 
59 

20.  - Questão 9: Identificação dos municípios pertencentes à APA. 

- Resposta: são 9 municípios 

 

85 

 

33 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

  

Ambas as turmas do Grupo A (Tabela 7) conhecem as ameaças à APA 

de Baturité, no entanto, alguns desconhecem que parte das áreas verdes 

desmatadas é resultante da especulação imobiliária. Sobre a fauna e flora, pouco 

mais da metade dos alunos entrevistados, reconheceram animais tais como a 

formiga preta, a raposa, o guaxinim, o peba, a cobra de veado, o gavião, o jacú 

dentre vários. Entre os vegetais, os mais citados foram o pau d’arco, o jatobá, o 

côco-babaçu, a ingazeira, musgos e samambaias pertencentes à APA de Baturité, 

como exemplos,apesar de confundirem com algumas não pertencentes.A maioria 

reconhece alguns municípios pertencentes à APA, alguns mais citados, como 

Aratuba, Baturité, Guaramiranga e Mulungu e Pacoti em detrimento de outros. Em 

geral, entendem que somente os municípios que estão na parte mais alta da serra 

fazem parte, o que não é verdade. Mas o ponto mais polêmico foi quanto à questão 

10, onde podiam relatar livremente sobre a importância do conteúdo estudado. Até o 
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momento da aplicação, muitos ainda não compreendiam a importância desse 

estudo, mas afirmaram estarem preparados para aprenderem “coisas novas”. 

A segunda aplicação do questionário deu-se sob a forma de avaliação do 

4º período (bimestre). Foi aplicado depois da realização da aula de campo, da 

aplicação do referencial teórico e das aulas práticas de laboratório.  Percebe-se que 

em todas as questões houve uma melhor compreensão dos conhecimentos 

relacionados à uma Unidade de Conservação, em especial, as categorias de UCs 

quanto ao manejo e uso, à sua importância e a biodiversidade existente. Porém, os 

conceitos de bioma e as ameaças à APA de Baturité encontram-se “parcialmente” 

entendidas, havendo ainda alguns pontos não bem esclarecidos. Os alunos também 

souberam relacionar maior número de municípios pertencentes à APA e 

reconheceram outros, como Capistrano, Caridade e Redenção, que ainda não 

tinham sido citados no primeiro questionário, provavelmente devido a localização 

geográfica no Maciço de Baturité. Ainda nessa segunda aplicação, quando foram 

perguntados sobre a importância do conteúdo em estudo estar relacionado à uma 

Área de Preservação Ambiental, obteve-se algumas afirmações às vezes até 

surpreendente, do tipo: 

 
“– Não sabia que tínhamos uma região rica em biodiversidade”.  (Aluno da 2ª 
série, turma H). 

“– Com a trilha que fizemos e as aulas de laboratório, aprendi sobre 
diversas espécies de animais e vegetais, também o filo, a classe, o nome 
popular e o nome científico”. (Aluno da 2ª. série, turma J). 

“– Nunca pude imaginar que vivia rodeada de um lugar com tantas 
espécies!” (Aluna da 2ª. série, turma J). 

  

Numa segunda etapa de avaliação dos resultados obtidos, foi feito um 

comparativo entre o grupo que participou de todas as atividades realizadas (Grupo 

A) e o que não participou da aula de campo (Grupo B). Nesse comparativo, foram 

levadas em conta, as notas obtidas pelos dois grupos na avaliação do 4º. Período 

escolar, bimestre em que esse conteúdo foi explorado (Tabela 9). O Grupo A teve 

um total de 55 alunos, sendo 27 da turma H e 28 da turma J. O grupo B foi composto 

por 50 alunos, sendo 24 da turma G e 26 da turma I. 

A metodologia utilizada foi a seguinte: foram somados os índices de 

acerto no 4º. Período de ambas as turmas em cada um dos grupos e depois feita a 

média de cada grupo, uma vez que entendeu-se que seria nessa última etapa de 

avaliação da escola que os indicadores deveriam ser levados em conta, uma vez os 
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alunos já haviam passado pelas diversas atividades propostas, alguns mais e outros 

menos. 

Ao analisarmos os resultados obtidos e apresentados na tabela 8, é 

possível verificar o melhor desempenho do Grupo A em todas as questões, algumas 

com índices quase duplicados em relação às respostas do Grupo B. Durante as 

aulas, também percebia-se que a exploração dos conteúdos de forma 

contextualizada e em ambientes diferentes do que a sala de aula é bem mais fácil de 

ser desenvolvida e traz sim resultados diferenciados ao processo de ensino-

aprendizagem. No entanto, ambos os grupo reconheceram a importância do 

conteúdo aplicado, principalmente considerando a presença de uma Unidade de 

Conservação Ambiental tão relevante no cotidiano deles como a APA de Baturité. 

Alguns alunos do grupo B, que não participaram da aula de campo, manifestaram-se 

de forma triste, reclamando que foram “punidos” por fazerem parte do grupo sem a 

aula de campo. Este fato denota que os alunos também valorizam e aprovam a 

aplicação desta metodologia de aula de campo. 

Porém, todo o contexto deve ser também analisado quanto ao professor, 

considerando que, como dizem Marandino, Selles e Ferreira (2009), os professores, 

como profissionais, são essenciais na construção de uma nova escola. Dizem ainda: 

 
“Ao confrontar suas ações cotidianas com as produções teóricas, é 
necessário rever as práticas e as teorias que as informam, pesquisar a 
prática e produzir novos conhecimentos para a teoria e a prática de ensinar. 

Assim, as transformações das práticas docentes só se efetivarão se o 
professor ampliar sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula 
e a da escola como um todo, o que pressupõe os conhecimentos teóricos e 

críticos sobre a realidade” (MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009, p. 
11). 

 

Assim, a valorização deste conteúdo e desta forma de contextualizar tem 

que ser iniciado essencialmente na ampliação da consciência crítica sobre as 

atividades do professor, que resultarão consequentemente numa transformação. 

Por fim, vale ressaltar que os índices relativos à aprovação na disciplina 

de Biologia nos Grupos A e B não foram levados em conta para perceber se houve 

melhor aprendizado e contextualização do conteúdo, tendo em vista que nos 

períodos anteriores, referentes ao 1º e 2º bimestres, os conteúdos aplicados foram 

outros, bem como também o processo de avaliação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos mostram que é possível sim, integrar o conteúdo 

proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para a 2ª. Série do Ensino Médio 

para Biologia à realidade local. No caso do Maciço de Baturité, o ensino deve então, 

buscar na Unidade de Conservação existente na região, que é a Área de Proteção 

Ambiental de Baturité, essa contextualização. 

Durante os diversos momentos desse trabalho, percebeu-se que a 

abordagem do ensino de Biologia tendo como foco o conhecimento dessa 

biodiversidade, uma vez que é algo intrinsecamente relacionado ao cotidiano dos 

estudantes da região, além de tornar o ensino mais prazeroso, aguça a curiosidade 

e aumenta a vontade de saber, facilitando a apreensão de informações pelos 

estudantes. 

Essa contextualização do ensino deve ser também um dos grandes 

aliados na conservação e proteção da APA, uma vez que o “refino” desse processo 

tornará os alunos em cidadãos parceiros, responsáveis pelo que fazem e ainda 

mais, conscientes de que suas ações irão repercutir de forma benéfica, ou não, no 

equilíbrio do planeta. 

Faz-se necessário uma reorganização curricular para o ensino da Biologia 

na 2ª.série do Ensino Médio, bem como a produção e aquisição de material didático 

que complemente o conhecimento abordado nos livros adotados pelas escolas. Para 

o caso específico do Liceu de Baturité Domingos Sávio, uma sugestão de material 

didático de apoio é o livro “Diversidade e Conservação na Biota na Serra de Baturité, 

Ceará” (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2007), produzido por diversos autores, na sua maioria 

professores, numa parceria entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a 

Companhia Energética do Ceará (COELCE). Outros livros que tratem da APA de 

Baturité e/ou Bioma Mata Atlântica e/ou Unidades de Conservação Ambiental, serão 

de grandes reforços nessa complementação ao livro didático. 

Uma análise dos livros que aderiram ao PNLDN, aqui já citados 

anteriormente, nos permite opinar que o livro “Novas Bases da Biologia – Seres 
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Vivos e Comunidade” (BIZZO, 2010) é atualmente o mais adequado à 

uma nova proposta curricular, elaborada pelos professores dessa escola. 

O Liceu de Baturité Domingos Sávio (2013) no documento “Momento de 

Renovar, de Fazer Diferente!”, já coloca a necessidade de se adotar uma 

reorganização curricular visto que o currículo tradicional não atende aos interesses 

dos estudantes e da comunidade escolar e relaciona mais ainda, outras razões para 

que isso seja feito. Para tanto, deve existir várias condições necessárias à 

implantação dessa reorganização, tendo que, em primeiro lugar haver uma abertura 

para experimentar uma metodologia diferenciada e coragem para enfrentar os 

desafios. 

Os PCN’s propõem na matriz curricular para o ensino de Biologia para a 

2ª. Série do Ensino Médio de Biologia, o estudo da biodiversidade nos seus mais 

diversos aspectos: sistemática, classificação, morfofisiologia dos seres relacionados 

à temas do nosso cotidiano. A APA de Baturité que, por conta do seu clima, abriga 

uma complexa cobertura vegetal, é rica em uma variedade de espécies que podem 

sim servir aos estudos propostos através de aulas teóricas, de campo e práticas de 

laboratório. 

O trabalho de pesquisa realizado nessa dissertação é apenas “uma 

semente” que tende a “germinar”, desenvolver-se e gerar os “frutos” que devem 

“alimentar” um futuro próximo e promissor para o bem estar da espécie humana e  

todos os seres vivos que aí vivem, bem como o de todo o planeta. Que o presente 

trabalho também possa inspirar outros, que vejam no processo de educação um dos 

mais fortes aliados contra essa degradação ambiental que avança em todo o 

planeta, principalmente sob o crivo da intervenção humana. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

 

LICEU DE BATURTIÉ DOMINGOS SÁVIO 

ATIVIDADE APLICADA DE BIOLOGIA – 2º SÉRIE 
 PROFESSOR: Robério Lima Cavalcante 

ALUNO:________________________________________________________________ Nº_______ 

MARQUE UMA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO. 

1. Com a finalidade de proteger o patrimônio natural do país, rico em biodiversidade, o Governo 
Federal criou: 

a) Os biomas, extensas áreas em certas regiões do país. 
b) As unidades de conservação ambiental. 
c) Zoológicos particulares para a procriação de espécies. 

d) Zoológicos públicos a reprodução de espécies em cativeiro.  
e) Áreas para a criação de espécies de biomas diferentes. 
 

2. Os biomas brasileiros são: 
 
a) Áreas de preservação ambiental criadas pelo Governo Federal. 

b) Extensas áreas aquáticas ou terrestres do país caracterizado por um clima, uma fauna e uma 
flora típicos. 
c) Regiões do país que possuem o mesmo clima, a mesma fauna e a mesma flora.  

d) Pequenos ecossistemas existentes em algumas regiões do país. 
e) Grandes áreas em diversas regiões do planeta que possuem um clima, uma fauna e uma flora 
típicos. 

 
3. Marque abaixo, as opções que referem objetivos das unidades de conservação:  
I. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais. 

II.  Proteger as espécies ameaçadas de extinção. 
III. Favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recreação em 
contato com a natureza.  

IV. Proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, es tudos e monitoramento 
ambiental. 
V. Proporcionar a interferência humana nos ecossistemas, permitindo que o homem possa tirar 

proveito dos mesmos.  
a) Todas estão corretas. 
b) I, II, III e V estão corretas. 

c) I, II,III e IV estão corretas. 
d) IV e V estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
4.  “Nas unidades de uso sustentável o homem pode interferir de forma organizada, sem por em 
risco a vida das espécies existentes”. A frase acima refere-se: 

a) Às áreas onde não pode existir a interferência humana de forma nenhuma. 
b) Às áreas onde pode haver a interferência humana para pesquisa científicas.  
c) Às áreas de uso sustentável. 

d) Às áreas de proteção integral. 
e) Às áreas onde existe um monitoramento rigoroso da biodiversidade.  
 

5. No Maciço de Baturité a importância da Área de Proteção Ambiental está relacionada, 
principalmente: 
 a) aos escassos recursos naturais existentes na região utilizados pelos agricultores.  

 b) à grande quantidade de recursos naturais em uma área de caatinga que abriga poucas espécies.  
 c) aos escassos recursos naturais existentes numa área de Mata Atlântica.  
 d) às características climáticas únicas que abriga uma cobertura vegetal complexa, a qual serve de 

refúgio ecológico para uma Fauna e Flora diversificada típica de Mata Atlântica.  
 e) ao turismo existente na região que traz vários benefícios socioeconômicos para a população local.  
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6. Marque abaixo a(s) alternativa(s) que refere(m)-se às principais ameaças à APA de Baturité: 

a) desmatamento e queimadas de áreas verdes para a exploração agrícola.  
b) destruição e degradação dos habitats. 
c) desmatamento das áreas verdes para especulação imobiliária.  

d) poluição dos mananciais hídricos por esgotos e agrotóxicos.  
e) todas estão corretas. 

7. São espécies animais conhecidas pelo nome popular, encontradas na APA de Baturité: 

a) Sucuri, arara azul, pintassilga e pássaro pintor. 
b) Gavião, jacu, peba, guaxinim e abelhas. 

c) Periquito da cara suja, jararaca e jacaré 
d) Jararaca pico-de-jaca, águia, lacraia e escorpião. 
e) Gafanhoto, abutre, siri e bicho preguiça. 

 

8. São espécies vegetais conhecidas pelo nome popular, próprias da APA de Baturité:  

a) Açaí, cica, pinheiro, coqueiro e babaçu. 
b) Palmeira imperial, pinheiro-do-paraná, seringueira e samaúma. 

c) Bromélias, samambaias, pau d’arco, jatobá e babaçu.  
d) Bromélia, orquídea, mogno, nim e mangueira. 
e) Hortência, orquídea, capim santo e jaqueira.  

 

9. Relacione os Municípios pertencentes à APA de Baturité.  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

10.  Relate o que você aprendeu com o conteúdo aplicado. 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - REGISTRO DAS ATIVIDADES PELOS ALUNOS DURANTE A 

AULA DE CAMPO. 

 

 

ATIVIDADE DA AULA DE CAMPO  

NOME:______________________________________________________________Nº________ 

1. Relacione as espécies animal e vegetal que você conheceu, se possível, tanto pelo nome popular 
quanto pelo nome científico. Após a visita, procure no seu livro de biologia ou outra fonte de pesquisa, 

qual o filo ou sub-filo a que ela pertence. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. Fale um pouco sobre a espécie que mais lhe chamou a atenção. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Relate como as espécies são tratadas no local visitado. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4. Use o verso da folha para registrar as anotações extras. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- MODELO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS PARA A PARTICIPAÇÃO 

DOS FILHOS NA AULA DE CAMPO. 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

LICEU DOMINGOS SÁVIO DE BATURITÉ 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu,__________________________, RG de nº._____________________, residente 

e domiciliado na _____________________________- Bairro_______________ 

desse município, nesse ato representando o aluno (a) 

____________________________________, regularmente matriculado na 

______Série do Ensino Médio na Escola Liceu de Baturité Domingos Sávio, na área 

de abrangência da CREDE ____, AUTORIZO para os devidos fins, a participação 

do aluno acima citado, na aula de campo no dia ____________ das 7:00 às 14:00 

horas, sob a responsabilidade do professor 

___________________________________. 

 

 

Nome da Cidade, ____ de _________________de ______ 

 

 

________________________________ 

PAI OU RESPONSÁVEL 
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APÊNDICE D - INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DE 

LABORATÓRIO: “QUE BICHO É ESSE...” 

 

LICEU DE BATURITÉ DOMINGOS SÁVIO 
AULA DE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA 

PROFESSOR: ROBÉRIO LIMA CAVALCANTE 

PRÁTICA: QUE BICHO É ESSE... 

1. Objetivos 
- reconhecer o animal pelo nome popular e “possivelmente” conhecer o seu nome científico com o 

auxílio de outras ferramentas como o livro didático e a internet.  
- classificar os animais nos seus devidos filos e classes.  
- reconhecer a estrutura corporal de cada animal identificado. 

- utilizar as mídias digitais para favorecer o reconhecimento dos animais.  
 
2. Fundamentação teórica 

O Reino Animália encontra-se atualmente dividido em nove principais filos e cada um desses 
filos em diversas classes. O laboratório de biologia do Liceu de Baturité possui uma coleção de 
animais não identificados. 

Utilizando-se de ferramentas como o livro didático podemos identificar o Filo e a Classe de 
cada um deles. Além disso, podemos utilizar o celular para fotografá-los e através da fotografia dos 
mesmos, pesquisar o nome científico de cada um deles no livro didático ou internet.  

 
3. Material utilizado 
- animais da coleção do laboratório de biologia. 
- livro didático. 

- celular ou máquina fotográfica. 
- computador/internet 
 

4. Prática 
 O professor deverá dividir a turma em equipe de até três componentes. Cada equipe deverá 
fazer as identificações do animal numerado abaixo descritas:  

Nº  

NOME CIENTÍFICO  

NOME POPULAR  

FILO  

CLASSE  

ESTRUTURA CORPORAL  
 

 

 


